
Katarzyna z Budnickich 

Sieragowska (1810 – 1894) 

Katarzyna z Budnickich Sieragowska 

ur. w Sielcach na Litwie d. 15 listopada 

1810 r. zmarła w  Klemensowie d. 24 

czerwca 1894 r.  Około roku 1840 

przybył do pałacu w Klemensowie 

ogrodnik Franciszek Sieragowski.  . 

Ślub Sieragowskich odbył się w 

Warszawie w 1838 r. Z aktu ślubu 

wynika, że Franciszek był ogrodnikiem 

a Katarzyna służącą w Warszawie. 

W 1842 r. Sieragowski zakłada  przy 

pałacu szkołę ogrodniczą, która 

funkcjonowała w latach 1842-57. 

Uczniami jego byli między innymi 

ogrodnicy Jan Turowski (ur. 1823), 

Mateusz Mazurek (ur. 1821), Grzegorz 

Skrzypia (ur. 1819) oraz Maciej 

Gadejski (1821-1874). Dzieci 

Sieragowskich:  

• Leona Alexandra  urodziła się w 

1839 roku  w Warszawie. 

• Marianna (1844-1861) ur. w 

Klemensowie 

• Tymoteusz i Paweł bliźniacy ur. 

w 1848 w Klemensowie.  

• Gracjan  ur. w 1849 w 

Klemensowie. 

Córka Sieragowskich Leona wyszła za 

mąż za Stanisława Dąbrowskiego.     

Tymoteusz został aptekarzem. 

Mieszkał w Łodzi.  Syn Paweł (1848-

1919) mieszkał w Warszawie, gdzie 

był znanym lekarzem dermatologiem, 

filantropem i społecznikiem. Syn 

Tymoteusz mieszkał w Warszawie i 

był mistrzem wikliniarskim. Kiedy 

przypałacowy ogród został 

wydzierżawiony na 12 lat, rodzina 

Sieragowskich wyjechała z Michalowa 

do miejscowości Wyżnica koło 

Kraśnika gdzie dzierżawili folwark. 

Około 1869 r. powrócili ponownie do 

Michalowa i zamieszkali przy pałacu. 

Tu w 1894 r. zmarła jego żona. Syn 

Adam urodzony w Michalowie w 1845 

r. przebywał w Warszawie.   

 

Po ożenieniu się w Brześciu z Julią 

Herbst, powrócił w latach 1880 – tych i 

objął funkcję zarządcy pałacu w 



Klemensowie.                                             

Żona Adama Sieragowskiego Julia 

Herbst na początku XX w. była 

ochroniarką w ochronce w Michalowie. 

Po przybyciu Sieragowskich do 

Klemensowa, Katarzyna  z 

Budnieckich Sieragowska sprowadziła 

do Klemensowa swoją siostrę Annę, 

która w 1843 r. wyszła za Jana 

Gadejskiego, arendarza folwarku 

Bodaczów.                                          

Dość wcześnie bo już ok. 1906 roku 

powstaje w Michalowie Ochotnicza 

Straż Pożarna składająca się z 

pracowników folwarku i pracowników 

pałacu. Początkowo strażaków 

nazywano, topornikami. 

Pierwszym prezesem tej straży został 

Władysław Kolasiński, który przybył 

do pałacu z miejscowości Bronice, 

leżącej w pobliżu Nałęczowa, gdzie 

ojciec jego był pisarzem we dworze 

Bronickim. Kolasiński był ogrodnikiem 

w przypałacowym ogrodzie. Żona jego 

Władysława Julia z  Dąbrowskich 

Kolasińska (1866 – 1925), była 

urodzona w Tereszpolu ( na nagrobku 

wyryte, Panasówka).  Ojciec jej był w 

Tereszpolu oficjalistą OZ.  Matka Była 

córką ogrodnika z pałacu 

klemensowskiego Franciszka 

Sieragowskiego. Pracownicy Ordynaci  

Zamojskiej często wchodzili w 

koligacje rodzinne między sobą. Na 

zdjęciu widać tylko jedną stronę 

nagrobka.  Z drugiej strony jest tablica 

mówiąca o pochówku  Władysława 

Kolasińskiego. 

Franciszek Ksawery Sieragowski   

(1812 – 1895) 

Urodził się  w Tuczępach  w  obecnym 

woj. Świętokrzyskim.  Zmarł w 

Warszawie 8 marca 1895 roku, gdzie 

przebywał prawdopodobnie z wizytą u 

jednego z synów , który w tym czasie 

mieszkał w Warszawie. 

 

Uwaga:                                                           

W epitafiach jest napisane, że Sieragowski ur. 

się w 1812 r. a Sieragowska w 1810. Według 

aktu ślubu jest odwrotnie. Sieragowski ur. się 

w 1810 a Sieragowska w 1812 r. 

Leona Alexandra Dąbrowska z 

Sieragowskich (1839 – 1926) 

Leona Alexandra urodziła się w 

Warszawie jako Sieragowska z ojca 

Franciszka i matki Katarzyny z 

Budnickich. Ojciec jej był ogrodnikiem 

w Warszawie. Wkrótce po urodzeniu 



się Leony Alexandry, rodzice jej 

wyjechali do Klemensowa, gdzie ojciec 

jej został zatrudniony jako ogrodnik w 

ogrodzie przy pałacu. Po 

kilkunastoletnim pobycie w 

Klemensowie, gdy ogród przypałacowy 

został wydzierżawiony, rodzina 

Sieragowskich wyjechała z 

Klemensowa do miejscowości 

Wyżnica koło Kraśnika.  Tam 

Sieragowski  dzierżawił folwark przez 

12 lat. W Wyżnicy,  Leona Alexandra 

wyszła za mąż za Stanisława 

Dąbrowskiego, który był dzierżawcą 

folwarku.  Stanisław Dąbrowski 

urodził się w 1829 r. w  Gruszczynie w 

woj. Mazowieckim.  Po kilku latach 

pracy  w Wyżnicy, mąż Leony 

Aleksandry zmienił pracę i przeniósł 

się do Tereszpola gdzie był oficjalistą 

OZ. Wkrótce przenieśli się do 

pobliskiej Panasówki, gdzie Stanisław 

Dąbrowski pracował jako nadleśniczy 

w lasach Ordynacji Zamojskiej. W 

Tereszpolu w 1866 r. urodziła się córka 

Dąbrowskich, Władysława Julia. W 

Panasówce urodził się też syn Gracjan 

Wiktor w 1868 r. 

 

Leona Alexandra zmarła  przy pałacu 

w Klemensowie, gdzie mieszkał jej 

brat Adam i córka Władysława Julia 

Kolasińska. 

  

 


