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     Ostatni dzień maja, który w tym roku wypadł w sobotę bardzo aktywnie spędzili 

członkowie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu oraz miłośnicy i sympatycy 

wycieczek przyrodniczo – historycznych. Tego dnia uczestnicy wyprawy opuścili granice 

Przemyśla i udali się do niedaleko położonej Medyki. Wybór miejscowości przez 

organizatora okazał się jak najbardziej trafiony. Ulubiona miejscowość króla Władysława 

Jagiełły do dnia dzisiejszego przyciąga uwagę dobrze  zachowanym  parkiem, którego 

początki sięgają drugiej połowy XVIII w. Z tego też względu  ów park tego dnia stał się 

głównym celem sobotniego spaceru.  

     Medyka, której nazwa pochodzi najprawdopodobniej od miodu, którego dawniej było tam 

pod dostatkiem położona w dolinie dolnego Sanu u podnóża krawędzi Płaskowyżu Sańsko - 

Dniestrzańskiego we wschodniej części województwa podkarpackiego w powiecie 

przemyskim od 1809 r. należała do rodziny Pawlikowskich. O tym  zacnym rodzie oraz jego 

przedstawicielach, którzy byli ostatnimi właścicielami tej miejscowości opowiedział 

zainteresowanym wiceprezes TPN Waldemar Wiglusz. Szeroka i różnorodna działalność 

społeczna członków kolejnych pokoleń rodziny Pawlikowskich w dziedzinie naukowej, 

kulturalnej, gospodarczej czy politycznej spowodowała jeszcze większe zainteresowanie 

tematem i ożywioną dyskusję wśród uczestników wycieczki. Zwiedzając zadbany park, 

którym aktualnie opiekuje się Gmina Medyka nie zabrakło naukowych wyjaśnień czy 

przyrodniczych ciekawostek, które przybliżał spacerowiczom przyrodnik i członek zarządu 

TPN Tadeusz Misiak. Należy dodać, że to właśnie tutaj w Medyce powstał jeden z ważnych 

ośrodków przyrodniczo – ogrodniczych, którego założycielem był Jan Gwalbert Pawlikowski 

(1860 – 1939). Dzisiejszy park medycki będący krajobrazowym liczy 15 ha w tym 4 ha wód. 

Na jego terenie znajdują się drzewa pomnikowe, a liczba  drzewostanu i krzewów wynosi 

około 69 gatunków. Można tu spotkać następujące gatunki drzew: dęba szypułkowego, 

jesiona wyniosłego, kasztanowca białego, klona jawora, klona zwyczajnego, lipę drobnolistną 

lipę szerokolistną, miłorzęba dwuklapowego i platana klonolistnego.  

     Mimo, iż pogoda tym razem nie dopisała odwrotnie było z frekwencją. Wszyscy biorący 

udział w  wycieczce ukończyli ją pomyślnie i z uśmiechem na twarzy. Miła i serdeczna 

atmosfera, o którą zadbali także gospodarze ziemi medyckiej Mariusz Gumienny – prezes 

Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Medyckiej oraz Gerard Szczygieł – przewodniczący Rady 

Gminy zapewne na długo zapadnie w pamięci wszystkich.  Na uwagę zasługuje fakt, że jest to 

już trzecia tego typu impreza, której pomysłodawcą i organizatorem jest  prezes oraz 

przewodniczący Sekcji Nauk Przyrodniczych TPN Grzegorz Poznański.  

 


