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MILICZ W PRADZIEJACH 
I WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU

Oprac. J. Kolenda, S. Moździoch
Oprac. kart. M. Siehankiewicz

Plan w skali 1:10 000 opracowany na podstawie
mapy topografi cznej w skali 1 : 10 000 z 1997 r.

MILICZ IN PREHISTORY 
AND EARLY MIDDLE AGES 

 By: J. Kolenda, S. Moździoch
 Cartographic design by: M. Siehankiewicz

Plan in 1:10 000 scale reproduced 
by a topographic map in 1:10 000 scale from 1997
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wczesnośredniowieczny szlak komunikacyjny
an early-medieval communication route 

wody na przełomie XVIII/XIX w.
waters at the turn of the 19th century

obszar występowania ceramiki wczesnośredniowiecznej
an area of an early-medieval ceramics’ occurrence 

pozostałości wczesnośredniowiecznego osadnictwa pod pałacem biskupim
remains of an early-medieval settlement near the bishop’s palace 

gród wczesnośredniowieczny po 960 r.
an early-medieval gord after 960 

zasięg osadnictwa pradziejowego i otwarta osada wczesnośredniowieczna  (IX do poł. XI w.)
a range of a prehistoric settlement  and an open early-medieval settlement (the 9th until the fi rst half of the 11th c.) 

hipotetyczne położenie kościoła św. Wojciecha
a hypothetical position of the Saint Adalbert Church 

gród z XII i XIII w.
a gord from  the 12th and 13th centuries

osada wczesnośredniowieczna
an early-medieval settlement

domniemany zasięg osady wczesnośredniowiecznej (IX do poł. XI w.)
a presumptive range of an early-medieval settlement (the 9th until the fi rst half of the 11th c.)

przypuszczalna lokalizacja cmentarzyska założonego ok. poł. XII w.
a presumptive localization of a burial ground found about the fi rst half of the 12th c.

osady
settlements

cmentarzyska
burial grounds 

grodziska
gords

ślady osadnicze
remnants of settlement

Znaleziska i stanowiska archeologiczne: 
Finds and archeological sites: 

epoka kamienia 
Stone Age

mezolit
the Mesolithic

neolit
the Neolith

epoka brązu
Bronze Age

pradzieje 
prehistory

wczesne średniowiecze 
Early Middle Ages

średniowiecze 
Middle Ages


