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HISTORIA DWORU  
 
Niewątpliwie wśród atrakcji Czyżowa najważniejsze miejsce zajmuje pałac, którego budowę rozpoczął 

Jan Aleksander Zaklika Czyżowski, przypadała ona na lata 1740 - 1750. Pałac leży na wzgórzu, które według 
legend zostało usypane przez jeńców tatarskich. Ze względu na położenie, obiekt zwrócony jest frontem na 
północny wschód. Reprezentacyjna część, wzniesionej na planie prostokąta budowy jest piętrowa, z kolei 
tylna jego część jest parterowa. Na fasadzie pałacu zobaczyć można dzieło rzeźbiarskie Tomasza Huttera - 
portal z centralnie ukazanym herbem Topór, postacie atlantów, którzy na swoich ramionach podtrzymują 
belkowanie, kamienne lwy trzymające przednimi łapami sztandary. Przestrzenie pomiędzy i nad oknami 
wypełnia muszlowa i akantowa dekoracja. Frontowa część pałacu zwieńczona jest trójkątnym tympanonem, 
na którego płaszczyźnie znajdują się płaskorzeźby. Pierwotnie przy frontowej części pałacu znajdowały się 
schody, zostały one jednak w późniejszym czasie zniszczone, natomiast ich miejsce zajął rozległy taras. Do 
tylnej części elewacji dobudowane zostały również dwie boczne oficynki. 

 Na uwagę zasługuje znajdująca się przy wjeździe na plac pałacowy figura Matki Boskiej 
Niepokalanej. Kamienna figura ufundowana została przez Józefa i Koletę Targowskich. Na 
poświęconej 1 września 1909 r. figurze widnieją słowa modlitwy „Pod Twoją Obronę”. 

Prace przy obiekcie prowadził także Wojciech Prendowski. Trzeciej przebudowy pałacu dokonał w latach 
1900-1922 Józef Targowski. Lata 1923-1924 to dalsze prace prowadzone przez architekta Kazimierza Skó-
rewicza, które przyniosły szereg zmian w wyglądzie zewnętrznym i wewnętrznym obiektu.  

II wojnę światową dwór przetrwał w dość dobrym stanie. W czasie wojny i okupacji był on nie tylko 
domem dla rodziny Targowskich, ale i ważnym ośrodkiem walki konspiracyjnej. Jak wspomina Wojciech Tar-
gowski, krewny Józefa, w czasie okupacji podzielił on dobra czyżowskie pomiędzy dzieci. Pałac i folwark został 
własnością Juliusza i Włodzimierza, folwark Zapusta zarządzany był przez Stefana i Marię Trzetrzewińskich. 
Pobliski Pawłów dostali Andrzej i Elżunia, która została żoną Stanisława Wyganowskiego. Przez pewien czas 
czyżowski pałac był głównym ośrodkiem akowskim w rejonie Sandomierza, m. in. mieszkał w nim płk. Antoni 
Żółkiewski, nazywany pułkownikiem Linem. 

Po wkroczeniu w styczniu 1945 r. wojsk radzieckich na teren Sandomierszczyzny, rodzina Targowskich 
ostatecznie zmuszona była opuścić pałac. W czasie frontu działał tu szpital wojskowy dla armii niemieckiej. W 
grudniu 1945 roku pałac przeszedł na własność Skarbu Państwa. W 1957 r. na jego parterze mieściła się szkoła 
oraz Gminna Spółdzielnia. Niestety w wyniku przeniesienia w 1968 r. szkoły do nowej siedziby, obiekt ulegał 
powolnej dewastacji, trwało to do 1976 r., kiedy to Huta Stalowa Wola nabyła pałac i rozpoczęła prace zabez-
pieczające, które w dalszej kolejności prowadził Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego (1983 r.). 

Na początku lat 90-tych pałacem zarządzała Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa w Rzeszowie, w 
1996 roku właścicielem pałacu został Bogusław Graboś, który podjął się jego odbudowy. W pierwszej kolejności 
do użytku doprowadził oficyny, w których oferował miejsca noclegowe. Obecnym właścicielem pałacu jest Ma-
ciej Stoltz.  



 

 



 



 


