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Temat : Najazd Tatarów na Polskę 1241 r. 
 

Kim byli Tatarzy? 

Tatarów nazywa się inaczej Mongołami.  Byli podzieleni na wiele koczowniczych 

plemion, mieszkali na stepach azjatyckich ( tereny dzisiejszej Mongolii). Zjednoczenia 

tych plemion dokonał Czingis-chan, który wyruszył z nimi na podbój nowych ziem.   

Jaki był cel działania Tatarów ? 

Tatarzy najechali na Ruś i uzależnili Ruś od siebie na wiele lat. Ich głównym celem było 

podbicie i podporządkowanie Cesarstwa Bizantyjskiego ( mówiliśmy o tym cesarstwie na 

lekcji). 

Dlaczego Tatarzy znaleźli się na ziemiach Polski? 

Atak na Polskę miał odciągnąć Polaków od wysłania pomocy Węgrom zagrożonym 

najazdem tatarskim. Atak Tatarów na Polskę i Węgry nastąpił prawie jednocześnie w 

roku 1241. 

 Działania Tatarów w Polsce 

Zaatakowali Kraków i Sandomierz i mocno zniszczyli: wielu mieszkańców zamordowano, 

a ich dobra zabrano. Potem Tatarzy skierowali się na Śląsk. 

Bitwa pod Legnicą 1241r ( na Śląsku) 

Książę Śląska,  Henryk Pobożny ( syn Henryka Brodatego, o którym była informacja na 

poprzedniej lekcji) wraz z rycerstwem postanowił wydać bitwę Tatarom.  Zakończyła się 

ona klęską Polaków i tragiczną śmiercią Henryka Pobożnego. Po bitwie Tatarzy ruszyli 

dalej. Najazd osłabił Śląsk. 

Jacy byli Tatarzy? 

Słynęli z okrucieństwa, posługiwali się gazami trującymi i prochem. Byli doskonałymi 

wojownikami, ich wygląd budził strach. Potrafili wywołać panikę w szeregach 

przeciwnika. Brali ludność do niewoli, czasem sprzedawali ją na targach niewolników. 

Najazd Tatarów na opactwo cystersów w Sulejowie 1259r 

W czasie tej napaści zakonnicy zostali zamordowani a opactwo mocno uległo 

zniszczeniu, cenne przedmioty zostały wywiezione. Po tym wydarzeniu należało opactwo 

nie tylko odbudować, ale ze względu na bezpieczeństwo otoczyć murem obronnym. 

Rola Kościoła 

Kościół był zwolennikiem zjednoczenia Polski, wskazywał, że kraj ma wspólne 

arcybiskupstwo w Gnieźnie , a ludność czci tych samych świętych. 

Uwagi do lekcji  

Najazdów tatarskich na Polskę było kilka. Ten z roku 1241 był najbardziej 

tragiczny. Podział dzielnicowy osłabił kraj. Zachęcało to naszych wrogów do 

atakowania Polski i działania na jej szkodę. Zjednoczenie kraju i jeden władca były 

ratunkiem dla Polski. 
 


