
 

Łańcuchów 
 

 

Fragment książki Mieczysława Kseniaka Parki i ogrody dworskie w województwie 

lubelskim,1 wyd. przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, Zarząd 

Wojewódzki, Wojewódzką Komisję Przewodnicką w Lublinie w 1981 r. (s. 46-53). 

Fragment ten stanowi część rozdziału Parki wzdłuż Wieprza przekrojem założeń 

ogrodowych, ich zachowania, walorów historycznych, architektonicznych i 

przyrodniczo-krajobrazowych, a w zasadzie fragment części I tego rozdziału, 

zatytułowanej Od Trawnik do Łęcznej. 

 

  

                                                           
1 Chodzi o stare województwo lubelskie, w granicach z 1981 r. 



ŁAŃCUCHÓW 

Historia ośrodka dworskiego w Łańcuchowie sięga jeszcze XIV w., kiedy dziedzice tej 

wsi herbu Szreniawa pisali się od jej imienia. Na przywileju królewskim dla szlachty 

litewskiej, wydanym w Horodle w 1413 r., znajdujemy Jana z Łańcuchowa, kasztelania 

zawichojskiego. Dotyczy to prawdopodobnie Jana Kuropatwy z rodu Szreniawitów, do 

których należał Łańcuchów. Z tego możnego i wpływowego na Lubelszczyźnie rodu 

pochodził kasztelan lubelski Piotr Kmita z Kurowa, a także pierwszy wojewoda lubelski 

– Bolesław Kmita z Wiśnicza. 

Jan Długosz w swoim dziele „Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego” 

opisuje, jak Jan Kuropatwa z Łańcuchowa, zebrawszy wraz z dwoma innymi rycerzami 

gromadę różnego rodzaju złoczyńców, napada w 1429 r. na klasztor w Częstochowie 

w celach rabunkowych. Król Jagiełło ukarał śmiercią ludzi z gminu, a szlachta, po 

odsiedzeniu kary w wieży wawelskiej, wyszła wolna. Z czasem jednak Kuropatwa 

należy do bezpośredniego otoczenia króla jako opiekun młodego Kazimierza 

Jagiellończyka, mianowany zostaje podkomorzym lubelskim i marszałkiem 

nadwornym królewskim. Zygmunt I, przychylając się do prośby Stanisława Kuropatwy 

z Łańcuchowa (Stan. Curopathwa de Łanczuchów), kasztelana chełmskiego, pozwolił 

mu przywilejem z 1519 r. zamienić wieś dziedziczną na miasto, w którym wkrótce 

ustanowiono trzy jarmarki w roku. W miejscu dzisiejszego dworu stał warowny zamek 

z systemem fortalicji obronnych. Kuropatwowie, przyjąwszy kalwinizm, zamieniają 

kościół na zbór, lecz już pod koniec XVI w. wracają do katolicyzmu. 

W II połowie XVI w. Łańcuchów przechodzi w ręce Orzechowskich. Jeszcze w 1632 r. 

należy wraz z Rejowcem, Palikijami i Dorohuskiem do Stanisława Orzechowskiego i 

Barbary Słupeckiej, a następnie do Spinków. W 1630 r. jest własnością Pawła, a potem 

Samuela Spinki. 

Już na początku XVII w. Łańcuchów traci charakter miejski i w rejestrze poborowym z 

1626 r. nie jest wymieniany jako miasto. 

W 1792 r. Łańcuchów wraz z Wólką Łańcuchowską należy do Józefa Suffczyńskiego, 

starosty depułtyckiego, a potem do Jana Suffczyńskiego, właściciela rozległego 

majątku w Hrubieszowskiem – Hostynne. W tym okresie prawdopodobnie na zrębach 

starego zamku wybudowany zostaje dwór obronny widoczny na planie z 1834 r. i 1877 

roku, a także kapliczka barokowa w parku i budynki gospodarcze folwarku. 

Po śmierci Jana Suffczyńskiego do 1832 r, dziedziczką dóbr Łańcuchowskich jest 

Anna Suffczyńska z d. Zakrzewska, żona Józefa. Kolejnymi właścicielami są bracia 

Stanisław i Kajetan Suffczyńscy. Kajetan jest znanym i popularnym pisarzem, 

podpisującym się: Bodzantowicz. Jako wnuk konfederata barskiego i uczestnik 

powstania listopadowego pisał głownie powieści historyczne, jak np.: „Rodzina 

konfederatów” o Józefie, Kazimierzu i Franciszku Pułaskich. Dużo uwagi poświęcił w 

swej twórczości wojnom napoleońskim oraz powstaniu listopadowemu, w którym brał 

udział jako dowódca gwardii ruchomej w pow. Chełmińskim, a następnie adiutant 

generała Henryka Kamieńskiego (córka generała Laura została potem jego żoną). 

Publikował głównie w „Kurierze Warszawskim” i „Dzienniku Literackim”. 



 

Drugie dzieło historyczne K. Suffczyńskiego to „Zawsze oni” – obrazy historyczne i 

obyczajowe z czasów Kościuszki i Legionów. Opisuje w nim życie Józefa 

Suffczyńskiego, który walczył przy boku Kościuszki i razem z nim trafił do rosyjskiej 

niewoli. 

Z inicjatywy Kajetana Suffczyńskiego, ogromnie ceniącego poezję Wincentego Pola, 

postanowiono ofiarować przebywającemu w 1858 r. w Lublinie poecie dar obywatelski 

w postaci Firlejowszczyzny wraz z dworkiem należącym dawniej do jego ojca. Z tych 

związków między Polem i Suffczyńskim powstało piękne wydanie „zawsze oni”, w 

którym wiersze W. Pola stanowiły motto do poszczególnych rozdziałów. Na stronie 

tytułowej znajduje się nawet ilustracja J. Kossaka z 1871 r., przedstawiająca dwóch 

pisarzy – W. Pola i K. Suffczyńskiego-Bodzantowicza. 

W Łańcuchowie przebywają też: rewolucjonista Edward Dembowski i pisarz 

demokratyczny Henryk Kamieński, syn generała, brat Laury z Kamieńskich 

Suffczyńskiej. Kamieński w swych pamiętnikach i wizerunkach tak oto opisuje dwór w 

Łańcuchowie: 

„W pięknym położeniu nad samym Wieprzem leży wieś Łańcuchów, gdzie mieszkała 

moja sistra, natenczas Suffczyńska. Wszystko, co wieś może uczynić przyjemną, tam 

było. Rzeka spławna kilkadziesiąt kroków od domu, ożywiony widok mostu i drogi 

bardziej uczęszczanej, dom jakoby pośrodku ogrodu, a nade wszystko bajeczna, 

niesłychana gościnność dla wszystkich przybywających […], był tu jeden z 

najznaczniejszych punktów zbioru całej okolicy, a nawet wieli okolic, bo się z bardzo 

daleka tam ściągali”. 



Laura Suffczyńska rozwodzi się z mężem w 1847 r. i zostaje żoną Dionizego 

Trzcińskiego, zamieszkując w Leścach, gdzie umiera w 1897 r. (pochowana jest na 

cmentarzu w Garbowie). Była to kobieta niepospolita, o wysokich walorach 

intelektualnych, biorąca ożywiony udział w życiu kulturalnym Warszawy, kiedy tam 

przebywała dla ratowania swego brata Henryka, więźnia Cytadeli, a następnie 

zesłańca do Wiatki. Pieniądze Laury i wpływ jej urody sprawiły, że wyrok sądu był 

łagodny i Henryk przebywał na katordze tylko 3 lata. Utrzymywała ona także kontakty 

z wybitnymi przedstawicielami Wielkiej Emigracji w Paryżu – z rodziną Mickiewiczów, 

Chopinem i Norwidem. 

Jak wynika ze starego planu dóbr Łańcuchów, w II połowie XIX w. zespół dworski 

składał się z rozległej części gospodarczej, ogrodu otaczającego dwór z owalnym 

gazonem od strony Wieprza oraz kwaterami, wyznaczonymi alejami lip od frontu. Na 

rzece tworzącej tutaj szerokie rozlewisko, znajdują się trzy wyspy. Pierwsza zwana 

„Halicze”, druga – „Okopy”, na której istniały jeszcze w XIX w. widoczne „szańce w 

kształcie czworoboku najeżonego po rogach czterema owalnymi bateriami”, 

pozostałości dawnej fortyfikacji obronnego zamku, i trzecia wyspa bez nazwy. Na 

północny wschód od dworu, na węższej odnodze Wieprza stał młyn drewniany. 

Do ogrodu dworskiego od północy przylegała karczma wzniesiona zapewne przy 

końcu XVIII w. 

Kościół wybudowany w 1812-1817 r. z fundacji Józefa i Anny Suffczyńskich, stanowił 

jeden z elementów przestrzennej kompozycji całego zespołu dworskiego. W 1873 r. 

po śmierci Kajetana Suffczyńskiego w Łańcuchowie gospodaruje Juliusz Suffczyński. 

Cały majątek wraz z przyległymi folwarkami przekazuje on swojej córce Pelagii, kiedy 

wychodzi ona za mąż za J. Wołk-Łaniewskiego, właściciela dóbr Bronice w powiecie 

puławskim. 



 

W 1902 r. dobra przechodzą drogą małżeństwa Marii Wołk-Łaniewskiej do Steckich. 

W 1904 r. z inicjatywy Jana Steckiego wybudowano dwór w stylu zakopiańskim według 

projektu Stanisława Witkiewicza. Zamiast drewna użyto jednak cegły, która wraz z 

wyprofilowanym murem naśladowała potężne bale drewna. W tym też czasie 

wybudowana została, również w stylu zakopiańskim, brama prowadząca do dworu 



(znajduje się obecnie w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie). W 1907 r. przebudowano 

w kierunku krajobrazowym park przy dworze według projektu S. Celichowskiego i 

wybudowano oranżerię. 

Dwór i towarzyszący mu przebudowany park w Łańcuchowie były o tyle ciekawe, że 

reprezentowały rozpoczęty w Galicji i zyskujący coraz większą popularność styl 

zakopiański jako przeciwieństwo panującego w okolicznych dworach historyzmu. Styl 

ten był czymś nowym, zapowiadającym późniejszy wybuch modernizmu, 

nawiązującego do tradycyjnych, a więc narodowych i ludowych form. Po reformie 

rolnej w 1944 r. ośrodek dworski zostaje podzielony między różnych użytkowników. 

Część gospodarczą oddano spółdzielni produkcyjnej, a dwór przemieniono na „Dom 

Plastyka”. Mieszkający tutaj artyści, m.in. Stanisław Teissyr, Józefa Wnukowa, Jerzy 

Wolff, malują w miejscowym kościele parafialnym wspaniała polichromię. 

W latach późniejszych dwór i park przechodzą w ręce aktualnego użytkownika, jakim 

jest szpital w Jaszczowie. 

* 

Zwiedzanie rozpoczynamy od części frontowej, w skład której wchodzą pozostałości 

alei przy drodze ograniczającej tereny dworskie od zachodu, pole uprawne i 

warzywniki, a także częściowo zachowane fragmenty kwaterowych podziałów 

dawnego ogrodu z XIX lub XVIII w. w postaci alej lipowych i grabowych. 

Park krajobrazowy otacza budynek dworu od północy i wschodu. Jest on tak 

skomponowany, aby podkreślić waloru urzeźbienia terenu w nawiązaniu do 

zakopiańskiego stylu dworu. Partię północną parku stanowią swobodne nasadzenia 

drzew na dość urozmaiconym terenie, opadającym w kierunku północy i pociętym 

niewielkimi dolinami (może pozostałość dawnych fos zamkowych?). Do elewacji 

północnej dworu przylega niewielki salon ogrodowy, ograniczony od wschodu aleją 

kasztanowców i ozdobiony egzotami drzew. Partia wschodnia, ograniczona rzeką 

Wieprz, skomponowana jest wokół centralnego gazonu z częściowo zatartym układem 

alejek. Duże wartości krajobrazowe tej części parku stanowi umiejętnie powiązana 

osiowość dawnego ogrodu z malowniczym skłonem wzgórza, na którym stoi 

zakopiański dwór. Z tarasu dworu, podjazdu i gazonu roztacza się widok na płynącą w 

dole rzekę, ograniczoną kulisami drzew. Powiązania widokowe z wyspą są zatarte z 

powodu jej całkowitego zarośnięcia dzikimi drzewami i krzewami, Tutaj, w sąsiedztwie 

dworu, otoczona starymi lipami stoi barokowa kapliczka, w której jeszcze niedawno 

znajdowała się figura Jana Nepomucena, patronującego przeprawom wodnym. 

  



 

 

Wyspy na Wieprzu, wchodzące dawniej w skład fortalicji obronnych, na które prowadził 

most, są obecnie całkowicie niedostępne. 

Od południa graniczą z parkiem tereny dawnej części gospodarczej, należące do 

innego użytkownika. Kościół, historycznie i widokowo powiązany z terenami 

dworskimi, otoczony jest starymi lipami, z których pojedyncze zyskują już miano 

pomnikowych. Teren obiektu ogrodzony jest siatką, a od północy starym murem. 

DRZEWA RZADSZE LUB MAJĄCE ZNACZENIE KOMPOZYCYJNE 

1. Skupienie sumaka octowca (Rhus typhina) – 10 sztuk 

2. Świerki srebrne jako urozmaicenie salonu ogrodowego o średnim obwodzie 1,2 

m 



3. Sosna wejmutka (Pinus strobus) – 3 sztuki o średnim obwodzie 1,2 m 

4. Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie 3 m 

5. Modrzew europejski (Larix decidua) – skupienie 11 sztuk o średnim obwodzie 

1,2 m 

6. Skupienie starych lip przy kapliczce o średnim obwodzie ponad 3 m, 

7. Daglezja (Pseudotsuga taxifolia) o obwodzie 9 m 

8. Jednorzędowa aleja kasztanowców o średnim obwodzie 2,3 m 

9. Aleja lipowa (Tilia cordata) o średnimobwodzie 2,7 m 

10. Purpurowa odmiana buka (Fagus silvalica „Atropunicea”) 

11. Szpaler grabowy – 15 sztuk 

12. Zarośla łęgowe – głownie olchy i wierzby 

13. Fragmenty alei 

DRZEWA POMNIKOWE 

1. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obwodzie 5 m 

2. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) złamana, gruczołowata, ale zdrowa o obwodzie 

6,1 m 

3. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obwodzie 3,2 m 

4. Grab pospolity (Carpinus betulus) o obwodzie 3 m 

5. Odmiana purpurowa buka pospolitego (Fagus silvatica „Atropunicea”) o 

obwodzie 3 m 

6. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) przy kościele o obwodzie 4 m 
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