
Pałac w Tyczynie

   Historia dworu w Tyczynie sięga II połowy XIV wieku. W pobliżu zabudowań miejskich
wybudowano przypuszczalnie posiadłość pierwszego wójta gminy. W 1590 roku budowla
została zniszczona w trakcie najazdu tatarskiego. Na tym miejscu ród Pileckich wybudował swój
dwór. Następnymi właścicielami dworu był ród Kostków, jedna brak jest na ten temat
dokładnych danych źródłowych. Po raz kolejny dwór został zrujnowany prawdopodobnie na
początku XVIII wieku w czasie wojny północnej. Po zakończeniu działań wojennych do Tyczyna
wróciła rodzina Branickich i 1708 roku rozpoczęli budowę drewnianego dworu, który w 1773
roku został rozebrany. opisy podają, że był to tradycyjny dwór barokowy. Około 1820 roku
właścicielami została rodzina Wodzickich. Współczesny, piętrowy dwór - nazywany pałacem -
został wybudowany w latach 1862 - 1869 przez hrabiego Ludwika Wodzickiego. Był on
wielokrotnie rozbudowywany i przebudowywany. W 1881 roku znany krakowski architekt
zaprojektował pawilon gościnny, który został dobudowany do pałacu od północno zachodniej
strony. W 1892 roku postawiono oficynę, która poprzez pawilon łączyła się z pałacem.
Przeprowadzono również zmiany w bryle i wystroju pałacu. Wystrój zewnętrzny pałacu, który
przetrwał do dnia dzisiejszego łączy wiele wcześniejszych stylów architektonicznych. Wystrój
wewnętrzny w mniejszym stopniu zachował ówczesny kształt. Pałac podczas obydwu wojen
światowych nie poniósł większych strat. Jest on otoczony parkiem krajobrazowym, którego
największy rozkwit przypada na koniec XIX wieku. Po wojnie pałac, park i zabudowania zostały
upaństwowione. Od 1968 roku park i pałac są obiektami zabytkowymi i znajdują się pod
ochroną konserwatorską. Pozostałe zabytkowe zabudowania to: dawny spichlerz na terenie
folwarku, stajnia dworska, stodoła, gorzelnia i czworak. Obecnie w pałacu mieści się Zespół
Szkół, teren folwarku i gorzelni należy do Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w
Tyczynie, zakładów "Tywent", Wyższej Szkoły Społeczno - Gospodarczej. 
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