KARTA PRACY, klasy IV - VI
ŚREDNIOWIECZNE MIASTO I ZAMEK W
MILICZU.

Jest rok 1339. Trwa spór o Śląsk między królem czeskim i królem polskim. Miasto i zamek w
Miliczu jest w rękach biskupa wrocławskiego, będącego po stronie króla polskiego. Jednak na
Milicz nadciągają wojska króla Czech. Jesteś tajnym wysłannikiem króla polskiego Kazimierza
Wielkiego. Masz ocenić siłę obronną miasta, opisać z czego się składa i sporządzić odpowiedni
plan. Będzie potrzebny aby w razie potrzeby król mógł udzielić miastu pomocy. Jednak zły
czarnoksiężnik, będący na usługach króla Czech sprawił, że widzisz świat nie taki jaki jaki jest, ale
późniejszy o 700 lat czyli około roku 2013. Postaraj się wywiązać ze swojego zadania jak najlepiej.
Tajnym hasłem, jest imię świętego, który jest przedstawiony
w herbie miejskim. Święty ten pokonał smoka, tak jak
założyciel miasta pokonał zbójników. Jest patronem rycerzy i
patronem średniowiecznego Milicza. Jaki to święty?
…........................................................................................

1. Czy wokół miasta średniowiecznego są zabudowane przedmieścia, które mogą utrudnić
obronę a ułatwić zadanie atakującym? Zaznacz je na planie (mają taką samą nazwę jak nazwa
historyczna nazwa ulicy w XXI wieku)
...................................................................................................................................
2. Czy miasto średniowieczne posiada fosę, lub otoczone jest rzeką, kanałem z wodą, które
pełni rolę fosy?
...................................................................................................................................
3. Czy miasto średniowieczne posiada murowane mury obronne? A może przynajmniej
posiada wały obronne z ziemi? (jeżeli zostały rozebrane w XXI wieku, może została po nich choć
nazwa ulicy?)
...................................................................................................................................
4. Ile średniowieczne miasto posiada bram? Jak się nazywają? (jeżeli zostały rozebrane,
określ ich nazwy po historycznych nazwach ulic, które przez nie prowadzą)
...................................................................................................................................

5. Na jakich ulicach mieszkają rzemieślnicy, którzy mogą się włączyć w obronę miasta?
1. kowale – ulica..........................................................................................
2. garncarze – ulica.....................................................................................
3. szewcy – ulica..........................................................................................
6. Zaznacz numerki (1,2,3) z nazwami tych ulic na planie miasta. Zaznacz również zarys
wałów obronnych otaczających miasto, wiedząc że mają kształt owalu, opierają się o kanał – fosę
od południa, obejmują kościół i opierają się o rzekę Barycz od północy. Zaznacz na planie trzy
bramy.

7. Czy miasto średniowieczne posiada główny plac handlowy? Jak się nazywa? Zaznacz go
na planie.
...................................................................................................................................
8. Podpisz na planie średniowieczny kościół. Spróbuj odnaleźć jedyne zachowane okno
średniowieczne. Jakie jest duże? Czy nadaje się obrony? Narysuj zarys tego okna
średniowiecznego. Czy kościół średniowieczny był murowany?

9. Odnajdź zamek biskupi – ostatecznie miejsce obrony. Zaznacz go na planie. Czy poza
zamkiem i częścią kościoła są jakiekolwiek inne murowane budowle w mieście?
...................................................................................................................................
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