
OPINIA NAUKOWA POŁUDNIOWO-WSCHODNIEGO INSTYTUTU 
NAUKOWEGO W PRZEMYŚLU W SPRAWIE HERBU

I FLAGI GMINY MEDYKA

Miejscowość  i  gmina  Medyka  położona  jest  na  Płaskowyżu  Sańsko-
Dniestrzańskim w województwie podkarpackim. Od strony wschodniej styka się
z granicą państwową z Ukrainą.

 Jest kilka teorii na temat pochodzenia nazwy samej miejscowości. Jedna
z nich, której zwolennikiem był m.in. ostatni właściciel dóbr medyckich, pisarz
i  wydawca  Michał  Pawlikowski,  głosi,  że  nazwa  Medyka  pochodzi  od 
starobałtyckiego  fonematu  medis  oznaczającego  drzewo.  Inna  teoria  nazwę  tę 
wywodzi od przepisywania rękopisów medycznych, którego ośrodkiem w XV w. 
była właśnie Medyka. Jednak za najbardziej prawdopodobną uważa się łączenie 
nazwy miejscowości z produkcją miodu.

 
       Od średniowiecza bowiem, z racji  porastania okolicy przez rozległe lasy 
lipowe, dostarczające ogromnych ilości miodu, mieszkańcy tej osady zajmowali się 
bartnictwem.  Pierwsza  wzmianka źródłowa  dotycząca  Medyki  pochodzi  z  roku 
1405. W XIV w. istniał tam już gród-zamek, który rozbudowany został w roku 
1542  z  polecenia  starosty  przemyskiego  Piotra  Kmity.  Wieś  była  bowiem 
folwarkiem  królewskim zarządzanym przez starostów przemyskich aż do roku 
1772.  Pełniła  również  rolę  stolicy  starostwa  niegrodowego.  Ostatnim  starostą 
medyckim był  Antoni  ks.  Lubomirski  (  w drugiej  połowie  XVIII  w.).  Następnie 
Medyka i dobra medyckie przeszły w ręce właścicieli prywatnych.
Polskie ustawodawstwo, a zwłaszcza „Ustawa o samorządzie gminnym” z 8 marca 
1990 r. (Dz.U. 2001, NR 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz „Ustawa o samorządzie 
powiatowym” z 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. 2001, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), 
zezwala  jednostkom  samorządu  lokalnego  na  posiadanie  pełnego  kompletu 
symboli, tj. własnego herbu, flagi, baneru, chorągwi, sztandaru i pieczęci. Jest to 
nawiązanie do bogatych tradycji heraldyki miejskiej i samorządu terytorialnego, 
która przez wieki rozwijała się na ziemiach polskich.

W ciągu wieków ustaliły się określone zasady sporządzania herbów. Dziś 
również należy ich ściśle przestrzegać, aby przyjęte przez samorządy herby i inne 
symbole miały uzasadnienie historyczne i odpowiadały wszystkim rygorom sztuki 
heraldycznej.

W  przypadku  Medyki,  pomimo  gruntownej  kwerendy  archiwalnej
i bibliotecznej, nie udało się odnaleźć żadnych pieczęci z godłem tej miejscowości, 
choć różnego rodzaju pieczęcie urzędowe (ale bez widniejącego na nich herbu lub 
symbolu)  zachowały  się  w dokumentach archiwalnych dość  licznie  (Archiwum 
Państwowe  w  Przemyślu,  zespoły;  Akta  Gminy  Medyki,  sygn.  39;  Archiwum 
Geodezyjne. Medyka. Zbiór dokumentów dworskich, sygn. 6). 

W heraldyce w takich przypadkach można zastosować zasadę odwołania 
się do szlacheckich tradycji heraldycznych zarówno samej miejscowości Medyka 
jak i obszaru, który obecnie wchodzi w skład gminy. W tym przypadku największe 
zasługi  położył  ród  Pawlikowskich.  Wieś  i  folwark  zakupił  w  1809  r.,  od 
dotychczasowych  właścicieli  Głogowskich  radca  dworu  Józef  Benedykt 
Pawlikowski herbu Cholewa. Od tego momentu nastąpił nie tylko wszechstronny 
rozwój  miejscowości (i  regionu),  ale właśnie dzięki Pawlikowskim stała się ona 
szeroko znana w kraju i za granicą. Dlatego też nawiązując do herbu rodowego 
Pawlikowskich z jednej strony przypomniany zostanie mieszkańcom gminy okres 



świetnego  rozwoju  gospodarczego  i  kulturalnego  miejscowości,  z  drugiej  zaś 
uhonorowane zostaną zasługi dawnych właścicieli i gospodarzy tego terenu.
Biorąc jednakże pod uwagę fakt, że heraldyka jest nauką żywą i wciąż rozwijająca 
się pod względem nowych warunków życia i obecnej specyfiki regionu, należy ów 
dawny herb szlachecki wzbogacić o nowe współczesne elementy charakteryzujące 
wymienioną miejscowość i region.  Dlatego też proponuje się, aby z dawnego 
herbu  rodowego  Pawlikowskich  przyjąć  jedynie  znak  herbowy  Cholewa. 
Natomiast zmienić barwę tarczy, z pierwotnie czerwonej na zieloną. Kolor 
ten  jest  bowiem  elementem  rozpoznawczym  służb  ochrony  granicy 
państwowej (nie tylko polskich, ale także innych krajów Unii Europejskiej).
Przy takim założeniu herb gminy Medyka winien wyglądać następująco:
na tarczy herbowej późnogotyckiej tzw. typu hiszpańskiego o polu zielonym, 
godło  w  postaci  centralnie  umieszczonego  prostego  miecza,  zwróconego 
ostrzem w dół o złotej (żółtej) rękojeści, a po jego bokach dwie srebrne (białe) 
klamry oblężnicze. Kształt oraz kolor tarczy i godła należy stosować według 
załączonego  wzoru,  będącego  nieodłącznym  elementem  niniejszej  opinii 
(załącznik nr 1).

UZASADNIENIE:
1) w stosunku do godła
Nawiązanie  do  herbu  szlacheckiego  Pawlikowskich  wynika  z  następujących 
przesłanek:

1.1.  przez  cały  XIX  i  pierwszą  połowę  XX  w.  Medyka  była  kojarzona  niemal 
wyłącznie ze wspomnianym rodem i nikt tak jak Pawlikowscy nie przyczynili się 
do  rozwoju  i  rozsławienia  miejscowości.  Ich  patriotyczna  postawa,  zasługi  dla 
kultury  i  nauki  polskiej,  jak  również  społecznikowska  aktywność  na  wielu 
płaszczyznach życia lokalnego od dawna budziły podziw i  uznanie tak samych 
mieszkańców  Medyki,  jak  i  badaczy  przeszłości  tej  miejscowości.  Wystarczy 
wspomnieć, że w czasach Powstania Styczniowego właśnie w medyckich dobrach 
Pawlikowskich  znajdował  się  jeden  z  głównych  ośrodków  konspiracji 
powstaniowej na całą Galicję. Tam właśnie podejmowano ważkie decyzje odnośnie 
pomocy dla powstańców, w czym oczywiście czynnie uczestniczyli przedstawiciele 
rodu;
1.2.  ponadto  już  w  1830 r.  Józef  Gwalbert  Pawlikowski  założył  tam pierwszą
w  Galicji  i  na  ziemiach  polskich  Szkołę  Ogrodniczą.  Jej  wychowankowie 
przyczynili  się potem do rozwoju pięknych przypałacowych ogrodów i oranżerii
w  posiadłościach  okolicznej  szlachty.  Sami  Pawlikowscy  stworzyli  w  Medyce 
rozległy  kompleks  parkowo-ogrodowy  dorównujący  wielu  ówczesnym  parkom 
europejskim.  Ich  staraniem  sprowadzano  tam  lub  hodowano  kilkaset  tysięcy 
różnych gatunków roślin i kwiatów. Wiele nieznanych dotąd egzotycznych odmian 
drzew  i  krzewów.  Zasługi  i  doświadczenie  właścicieli  Medyki  w  tej  dziedzinie 
zostały  docenione  w  roku  1854  przez  prof.  Hiacynta  Łobaczewskiego,  który 
zakładając  ogród  botaniczny  we  Lwowie  wzorował  się  właśnie  na  ogrodzie
w Medyce;
1.3.  ogromne  zasługi  wnieśli  Pawlikowscy  także  do  dorobku  kulturalnego  tak 
miejscowości  i  okolicy,  jak  i  dorobku  kultury  narodowej.  Jeszcze  w  czasach 
świetności  medyckiej,  posiadłości  Pawlikowskich  współcześni  nazywali 
„Medyckimi  Medyceuszami”.  Na  to  zaszczytne  miano  zasłużyli  sobie  swą 
aktywnością  kulturalną.  Liczni  przedstawiciele  rodziny  sami  zapisali  się  jako 
naukowcy bądź twórcy kultury lub też dbali o rozwój szeroko rozumianej kultury 



w  skali  regionu,  a  nawet  kraju.  Koronnym  przykładem  jest  tu  słynna
w  swoich  czasach  biblioteka  założona  przez  Pawlikowskich  w  Medyce,  która
w  latach  swej  świetności  liczyła  ponad  8  tys.  tomów  książek,  18  tys.  rycin
i  rysunków,  ponad  600  map.  Oprócz  tego  owocem  kolekcjonerskich  pasji 
Pawlikowskich był zbiór numizmatyczny liczący około 2 tys. starych monet, jaki 
kolekcja starych pieczęci.  Dwór w Medyce mógł  się  również  poszczycić  bogatą 
kolekcją malarstwa. O ogromnej wartości tychże zbiorów dla kultury narodowej
i  nauki,  świadczy  fakt,  iż  część  tych  dóbr  zasiliła
w późniejszym czasie zbiory Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie;
1.4.  gniazdo  rodowe  Pawlikowskich  było  również  miejscem  spotkań  XIX
i XXwiecznej elity artystyczno-kulturalnej polskiej  i  nie tylko. Częstymi gośćmi
w Medyce bywało wielu malarzy, pisarzy, poetów, publicystów, ale i  polityków. 
Pawlikowscy  byli  bowiem  wielkimi  patriotami  wspomagającymi  finansowo 
dziejowe zrywy powstańcze i mecenasami nauki i kultury narodowej w czasach 
zaborów  i  w  okresie  II  Rzeczypospolitej.  Wystarczy  wspomnieć  Mieczysława 
Gwalberta Pawlikowskiego (1834-1903), współzałożyciela Towarzystwa Naukowo-
Literackiego  (1867),  wydawcę  dziennika  „Kraj”  oraz  wiceprezesa  Krakowskiego 
Towarzystwa  Rolniczego  (1879-1883).  Z  Medyką  związana  była  także  wybitna 
poetka  okresu  międzywojennego  Maria  Pawlikowska-Jasnorzewska,  żona  Jana 
Gwalberta  Henryka  Pawlikowskiego  (1860-1939)  ekonomisty,  publicysty
i polityka, współorganizatora Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego w Galicji 
(1904), w latach 1907-1915 jego prezesa oraz założyciela i redaktora czasopisma 
„Wierchy”,  autora  wielu  prac  z  dziedziny  historii  literatury  poświęconych 
Juliuszowi Słowackiemu;
1.5. Pawlikowscy znani byli także jako wybitni działacze na polu gospodarczym, 
członkowie  wielu  galicyjskich  towarzystw  propagujących  rozwój  ekonomiczny 
kraju.  Wiele  wysiłku wkładali  w propagowanie postępu i  nowoczesnych metod 
uprawiania roli przez okoliczną ludność.
1.6.  współcześnie  w  Medyce  kultywuje  się  pamięć  o  rodzie  Pawlikowskich,
np.  tamtejsze  gimnazjum nosi  imię  Jana Gwalberta  Pawlikowskiego,  a władze 
gminy oraz mieszkańcy utrzymują kontakty z żyjącymi potomkami Pawlikowskich 
(Kasper  Pawlikowski  został  Honorowym  Członkiem  Stowarzyszenia  Przyjaciół 
Ziemi  Medyckiej).  W  lokalnym  kwartalniku  „Czas  Medycki”  ukazywały  się 
artykuły  historyczne  przybliżające  medyczanom  historię  miejscowości
w  powiązaniu  z  dziejami  znakomitego  rodu  Pawlikowskich.
Po przekazaniu przez Kaspra Pawlikowskiego Archiwum Rodowego do Biblioteki 
Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  umożliwiono  dostęp  do  bogatych  materiałów 
badaczom, z czego ci korzystając z nich, upowszechniają w literaturze naukowej 
tematy związane z Pawlikowskimi i Medyką.

Reasumując  należy  podkreślić,  że  nawiązanie  do  herbu  rodowego 
Pawlikowskich  przez  przyjęcie  do  herbu  gminy  ich  znaku,  jako  godła  byłoby 
nawiązaniem  do  istniejącej  w  Polsce  tradycji  w  tym  względzie.  Wystarczy 
wspomnieć m.in. miasta i gminy: Lesko, które posługuje się herbem Śreniawa, 
swych dawnych właścicieli rodu Kmitów; Mińsk Mazowiecki z herbem Leliwa rodu 
Hlebowiczów;  Opoczno  i  Sędziszów  Małopolski  z  herbem  Odrowąż,  czy  też 
najlepiej chyba znany przykład Tarnowa i Tarnobrzegu, które to miasta pieczętują 
się herbem Leliwa, swych właścicieli Tarnowskich.

2) w stosunku barwy tarczy:
Dziś  Medyka znajduje  się  niemal  przy  samej  granicy  Rzeczypospolitej  Polskiej



(a  także  Unii  Europejskiej)  z  Ukrainą.  W kraju i  w świecie  znana jest  przede 
wszystkim jako przejście graniczne (drogowe, kolejowe i  piesze),  a także znana
w Europie stacja przeładunkowa towarów i surowców przemysłowych.
Barwą charakterystyczną, zarówno w Polsce jak i w krajach europejskich, 
służb i instytucji granicznych jest kolor zielony. Przyjęcie więc go jako barwy 
tarczy  herbowej  gminy  Medyka  świadczyłoby  o  połączeniu  tradycji  ze 
współczesnością. Byłoby przykładem tworzenia nowej symboliki heraldycznej.

Inne symbole samorządu gminnego:

Flaga  i  chorągiew  (weksylia)  to  w  dawnych  czasach  głównie  znaki  bojowo-
rozpoznawcze  wykonane  z  tkaniny  i  barwione  wedle  podobnych  zasad,  które 
obowiązują  w  heraldyce,  prawie  zawsze  z  wyhaftowanym,  naszytym  lub 
namalowanym herbem bądź godłem herbowym. W przypadku Medyki, podobnie 
jak w przypadku herbu, nie dysponujemy żadnym wzorem do projektu flagi tejże 
gminy. W takim przypadku zgodnie z zasadami wypracowanymi i stosowanymi 
przez weksylologię musimy przy jej ustalaniu zachować barwy oraz układ, które 
będą odpowiadać barwom herbu. Proponujemy zatem, aby flaga gminy Medyka 
zachowała  kształt  prostokątny  w proporcjach  5  :  8.  Jej  wygląd powinien być 
następujący:  na  zielonym  prostokątnym  polu  o  wymienionych  wyżej 
proporcjach  centralnie  ustawione  godło  herbowe  Medyki,  czyli  prosty 
srebrny (biały) miecz zwrócony ostrzem w dół o złotej (żółtej) rękojeści, a po 
obu jego bokach dwie srebrne (białe) klamry oblężnicze
(wg załączonego wzoru nr 2);

Baner.  
Banerem jest płat tkaniny ustawiony w pionie w proporcjach 1 : 4, który może 
być wykorzystywany w zależności od uznania jednostki samorządowej w formie 
pomocniczej, gdyż jego znaczenie jest znacznie niższe niż herbu czy flagi. 
Proponujemy  następującą  wersję  baneru:  płat  tkaniny  barwy  zielonej
o wymienionych wyżej  proporcjach,  w części  górnej  na wysokości  trzech 
czwartych centralnie ustawione godło herbowe Medyki, czyli prosty srebrny 
(biały) miecz zwrócony ostrzem w dół o złotej (żółtej) rękojeści, a po obu jego 
bokach dwie srebrne (białe) klamry oblężnicze (wg załączonego wzoru nr 3).

Pieczęć.
Rada Gminy oraz Wójt i instytucje działające z jego upoważnienia mogą używać 
także  pieczęci  okrągłych  o  średnicy  36  mm  z  wyobrażeniem godła  Medyki 
umieszczonego  centralnie  w  polu  i  oddzielonego  od  legendy  otokiem 
wewnętrznym.  Legenda  pieczęci  rozpoczynać  się  winna  od  krzyżyka 
równoramiennego, umieszczonego w górnej części  („na godz.12:00”),  a napis 
winien biec dalej jednym łukiem, zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara 
(wg załączonego wzoru nr 4).

Do niniejszej opinii dołączamy Wzornik użytych barw (załącznik nr 5).
Wymienione w powyższej opinii załączniki graficzne nr 1-4 wykonane
zostały przez artystę-grafika prof. Tadeusza Nuckowskiego.
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