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Maciej HYSZKO 

„Pomnik-czo g” z Placu im. Siemiona  

Chochriakowa w Cz stochowie 1975–1991 

Pocz wszy od podstawowej symboliki – hymnu, god a czy wi t narodowych – poprzez 

nazwy ulic, pomniki, programy szkolne […] ka de pa stwo utrwala pami  o przesz o ci 

oraz w znacznej mierze kszta tuje kanon tego dziedzictwa […]1. 

Przedstawiciele nowych w adz komunistycznych w „wyzwolonej” spod 

okupacji hitlerowskiej Polsce, zwi zani politycznie oraz ideowo ze Zwi zkiem 

Sowieckim, zdawali sobie spraw  z faktu braku szerokiego poparcia dla swoich 

dzia a  w polskim spo ecze stwie2. Maj c na uwadze potrzeb  zlikwidowania 

powy szego zjawiska, korzystali oni z propagandy3, czyli „[…] nadmiernie 

uproszczonych lub zniekszta conych przekazów opowiadaj cych si  za jakim  

stanowiskiem politycznym lub ideologicznym”4. Jednym z elementów propa-

gandy sta a si  traktowana odt d instrumentalnie sztuka5. Obowi zywa  w niej 

zapo yczony z dorobku sowieckiego styl, jakim by  realizm socjalistyczny (so-

crealizm)6. Kszta towaniu z góry okre lonych postaw przy pomocy przekazu in-

                                                 
1  Cyt. za: Kostro R., Polityka, historia, propaganda, [w:] Polityka czy propaganda? PRL wobec 

historii, red. Skibi ski P., Wi cicki T., Warszawa 2009, s. 9. 
2  Dudek A., Wybrane czynniki wp ywaj ce na polityk  w adz PRL, [w:] Polityka czy propagan-

da?…, s. 13. 
3  Czubi ski A., Historia Polski 1864–2001, Wroc aw 2008, s. 255; Roszkowski W., Historia Pol-

ski 1914–1990, Warszawa 1991, s. 212–213; Kunicki K., awecki T., Kronika PRL 1944–1989, 

t. 12, Warszawa 2015, s. 7. 
4  Czapi ski J., Psychologia spo eczna, Warszawa 2001, s. 434. 
5  Roszkowski W., Historia Polski 1914–1990, Warszawa 1991, s. 212. 
6  „Realizm socjalistyczny (socrealizm) – u yta po raz pierwszy w 1932 w prasie radzieckiej na-

zwa wypracowanej w drugiej po owie lat 20. w ZSRR metody twórczej, polegaj cej na pe nym 

podporz dkowaniu dzia alno ci artystycznej celom ideologii komunistycznej” – cyt. za: Zblew-

ski Z., Abecad o PeeReLu, Kraków 2008, s. 133; „Twórcy mieli ukazywa  socjalistyczn  rze-

czywisto , nie tak , jaka faktycznie istnia a, ale tak , jak yczy y sobie widzie  j  w adze. Po-

eci, pisarze, malarze czy filmowcy mieli propagowa  osi gni cia rewolucji i socjalizmu, a ar-



78 Maciej HYSZKO 

formacji sprzyja y odwo ania do intelektu i emocji odbiorcy poprzez s owa gesty 

i symbole7. Znajduj ca si  w ród propagandowych za o e  teza o jedynym  

i sprawdzonym przyjacielu-wyzwolicielu (Zwi zku Sowieckim) obowi zywa a 

a  do ko ca istnienia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej8.  

Jednym z przejawów opisanych wy ej tendencji by  w Cz stochowie nieist-

niej cy ju  pomnik zwi zany z „wyzwoleniem” miasta spod okupacji hitlerow-

skiej przez wojska sowieckie. Obiekt ten znajdowa  si  u zbiegu ulic, które swo-

je nazwy zawdzi cza y temu wydarzeniu – pierwsz  z nich by a ul. 16 Stycznia 

(data wyzwolenia miasta)9, druga ulica nosi a natomiast imi  sowieckiego majo-

ra – Siemiona Chochriakowa10, dowódcy czo ówki pancernej 2. batalionu 54. 

brygady pancernej, której jako pierwszej uda o si  wkroczy  do zaj tej jeszcze 

przez Niemców Cz stochowy. Te dramatyczne wydarzenia w ksi ce Wyzwole-

nie Cz stochowy 1945 tak opisuje Janusz P owecki. przytaczaj c relacj  jednego 

z uczestników styczniowych walk: 

Opowiada kierowca czo gu lejtnanta Bakszyjewa, Lew Jegorow: 

– Nasza maszyna wjecha a do Cz stochowy jako trzecia. Przed ni  sz y czo gi lejtnan-

tów Baszewa i Zo otowa. […] Niemcy pocz tkowo byli zupe nie zaskoczeni. Uciekali na 

widok czo gów, kryj c si  gdzie popad o. Ale to trwa o krótko. Coraz cz ciej z ró nych 

stron odzywa y si  karabiny maszynowe, a zza za omów domów pada y granaty. Pami -

tam, e gdy przeprowadza em swój czo g przez wiadukt, pojawi a si  przed nami, wyje -

d aj ca z bocznej ulicy, kolumna samochodów z wojskiem. Zagradzaj ce drog  samo-

chody zosta y staranowane, zgniecione g sienicami niczym blaszane zabawki. […] Zbli-

ali my si  do jakiego  du ego placu, przy którym w ród drzew sta a po prawej stronie 

cerkiew. Wtedy zobaczy em, e czo g Baszewa zosta  trafiony. Pali  si . […] Czo g Zo-

otowa zwolni , jakby si  zawaha . Nie wiem, co chcia  zrobi  jego dowódca. Mo e si  

spodziewa , e z p on cej maszyny wyskoczy za oga?… Mo e chcia  j  os oni  swoim 

pancerzem przed niemieckimi pociskami, które niczym dokuczliwe muchy nieustannie 

stuka y o stal naszych wozów? Mo e chcia  ludzi Baszewa zabra  na swoj  maszyn ?… 

                                                                                                                         
chitektura symbolizowa  pot g  socjalistycznego pa stwa” – cyt. za: Encyklopedia. Historia, 

Kraków 2007, s. 591. 
7  Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 7, Warszawa 2004, s. 22. 
8  Habielski R., Przesz o  i pami  historyczna w yciu kulturalnym PRL. Kilka uwag wst pnych, 

[w:] Polityka czy propaganda? PRL wobec historii, red. Skibi ski P., Wi cicki T., Warszawa 

2009, s. 92. 
9  Braun J., Cz stochowa. Urbanistyka architektura, Warszawa 1979, s. 93. 
10  Chochriakow Siemion W. (1905 – 17 kwietnia 1945), major armii radzieckiej. Urodzony w Ko-

je adze pod Kopiejskiem na Uralu, po uko czeniu szko y górniczej pracowa  w kopalni.  

W 1939 r. walczy  z Japo czykami na terenie Mongolii, a w 1941 r. pod Kalininem (ob. Twer). 

Po uko czeniu kursu w Wy szej Szkole Broni Pancernej (1943) obj  dowództwo batalionu 

czo gów w 54. brygadzie. W czasie walk na Ukrainie otrzyma  Z ot  Gwiazd  Bohatera Zwi z-

ku Radzieckiego. Walcz c w sk adzie 3 Armii Pancernej (gen. P. Ryba ko) na czele 2. batalio-

nu, opanowa  z 16 na 17 stycznia 1945 r. Cz stochow . Sukces ten zapewni  mu drug  Z ot  

Gwiazd . Zgin  w walkach o miasto Forst nad Nys  u yck  na terenie Niemiec. W Cz sto-

chowie uczczono jego pami  przez nadanie w dzielnicy Tysi clecie jego imienia ulicy mi dzy 

ob. Alej  AK, ul. Brze nick , zmienion  po 1991 r. na ul. Jerzego Kurpi skiego „Ponurego” – 

cyt. za: Snoch B., Ma a encyklopedia Cz stochowy, Cz stochowa 2002, s. 192. 
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Wolno poruszaj cy si  czo g by  atwym celem. Jeszcze moment i wóz Zo otowa 

okry  si  dymem. Widzia em jak zeskoczy  z niego przyczajony za wie  fizylier z auto-

matem i jak pochylony do ziemi przebiega  przez plac. Nagle zachwia  si , pad  na zie-

mi … Ale y  jeszcze. Podczo ga  si  pod niski murek, jaki otacza  cerkiew, i pe z  za t  

os on  w boczn  ulic . Po nim z maszyny Zo otowa jeszcze kto  wyskoczy  poprzez luk 

kierowcy. Na czo gi cie pali  si  kombinezon. Pad  wi c na ziemi  i j  rozpaczliwie ta-

rza  w nik ym niegu, by ugasi  ogie . Raptem znieruchomia . Zrozumia em – dosi g y 

go kule11. 

W wyniku walk ulicznych 5 czo gów 54. brygady pancernej zosta o znisz-

czonych, a 3 powa nie uszkodzone, liczba poleg ych wynosi a 28, a rannych 42 

o nierzy sowieckich12. 

W 30 lat po tych wydarzeniach „czo g-pomnik”, podobny do tych, w których 

na cz stochowskich ulicach przysz o walczy  czo gistom majora Chochriakowa, 

zosta  ods oni ty na wspomnianym ju  terenie dzielnicy Tysi clecie13. Obok 

znajduj cego si  na wysokim postumencie wozu bojowego14 znajdowa a si  ta-

blica z napisem nast puj cej tre ci: 

16 stycznia 

1945 

197515 

Fundatorem p yty byli mieszka cy Cz stochowy, sam czo g natomiast znaj-

dowa  si  w tym miejscu ju  od lipca 1974 r.16 Troska o estetyczny wygl d po-

mnika, tablicy i jego otoczenia by a zadaniem uczniów Szko y Podstawowej nr 

32 oraz Miejskiego Zarz du Ulic i Mostów17. Oficjalnie pomnik upami tnia  

wydarzenia z minionej wojny, g ównie rocznice jej wybuchu i zako czenia (np. 

w 40 rocznic  wybuchu II wojny wiatowej na Placu im. S. Chochriakowa mia a 

miejsce rocznicowa manifestacja18), sk adano tu wie ce i wi zanki kwiatów oraz 

zaci gano warty honorowe19. Nieoficjalnie natomiast pomnik pe ni  funkcj  pla-

cu zabaw dla zamieszka ych w okolicy dzieci, zafascynowanych emitowanym 

wówczas w telewizji serialem Czterej pancerni i pies. Opowiada mieszkaniec 

Cz stochowy Rados aw Najman: „[…] wspominam «pomnik-czo g» na Placu 

im. S. Chochriakowa jako miejsce wspólnych zabaw moich kolegów i mnie. 

                                                 
11  P owecki J., Wyzwolenie Cz stochowy 1945, Warszawa 1973, s. 65–66. 
12  Tam e, s. 82. 
13  Aneks nr 2, Za cznik nr 2. 
14  Snoch B., Pomniki Cz stochowy, [w:] Almanach Cz stochowy, red. Batorek M., S towski J., 

Cz stochowa 2011, s. 236. 
15  Aneks nr 2, Za cznik nr 2. 
16  Pawlikowski J., Kalendarium cz stochowskie czyli wybór dat z historii miasta i jego mieszka -

ców od roku 1220, Cz stochowa 2001, s. 18. 
17  Aneks nr 2, Za cznik nr 5. 
18  Aneks nr 2, Za cznik nr 1. 
19  Aneks nr 2, Za cznik nr 4. 
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Wóz bojowy by  na dost pny od zewn trz i wewn trz. W rodku pozbawiony 

by  jednak elementów wyposa enia oraz cech bojowych”20. 

W 1979 r. pomnik zosta  poddany modernizacji21. Wzmianki o nim pojawia-

y si  w publikacjach dotycz cych miejsc pami ci narodowej na terenie by ego 

województwa cz stochowskiego22 oraz przewodnikach turystycznych23. Na po-

cz tku lat 90. Kierownictwo Dzielnicy 1000-lecia „Wschód” zwróci o si  do 

ówczesnego prezydenta Cz stochowy z pro b  o usuni cie czo gu, argumentuj c 

j  zdewastowaniem pojazdu i jego nieestetycznym wygl dem24. Wydzia  Kultu-

ry i O wiaty sugerowa  inn , bardziej „dyskretn ” form  uczczenia postaci ma-

jora S. Chochriakowa, a pustk  po usuni tym czo gu planowa  zape ni  terenami 

rekreacyjnymi dla okolicznych mieszka ców25. Wyliczono jednocze nie koszt 

likwidacji pomnika, wynosz cy ok. 50 mln ówczesnych (1991 r.) z 26. Komisja 

Finansów, Planowania Gospodarczego i Wspó pracy Zagranicznej Rady Miasta 

Cz stochowy wyra a a natomiast opini , i  warto  z omu pochodz cego ze 

sprzeda y samego czo gu powinna w zupe no ci pokry  koszt rozbiórki ca ego 

pomnika27. Ostatecznie czo g T-34 znikn  z krajobrazu dzielnicy Tysi clecie na 

mocy Uchwa y Rady Miasta Cz stochowy z dnia 12.09.1991 r.28 Za jej wykona-

nie odpowiedzialny by  Zarz d Miasta Cz stochowy29. Autor nie dotar  do in-

formacji, jakie by y dalsze losy czo gu po likwidacji pomnika30. 

                                                 
20  Fragment relacji ustnej Rados awa Najmana wys uchanej i spisanej przez autora dnia 7.11.2015 r. 
21  Aneks nr 2, Za cznik nr 4. 
22  Kantyka J., Miejsca pami ci narodowej w województwie cz stochowskim, Cz stochowa 1982, 

s. 59. 
23  Sikorski R., Cz stochowa w przewodnikach od XIX do XXI wieku, Cz stochowa 2012, s. 193. 
24  Aneks nr 2, Za cznik nr 6. 
25  Aneks nr 2, Za cznik nr 7. 
26  Aneks nr 2, Za cznik nr 7. 
27  Aneks nr 2, Za cznik nr 8. 
28  Aneks nr 2, Za cznik nr 9. 
29  Aneks nr 2, Za cznik nr 9. 
30 Autor pragnie z o y  najserdeczniejsze podzi kowania nast puj cym osobom: p. Robertowi 

Górawskiemu oraz p. Mariuszowi Le nikowskiemu ze strony internetowej „Cz stochowa 

wczoraj i dzi ”; p. Joannie Ciszek-Przysta skiej; p. mgr. in . Rados awowi Najmanowi; p. Ma-

riuszowi Przysta skiemu; p. dr hab. prof. AJD Beacie Urbanowicz; oraz instytucjom: Anty-

warni-Ksi garni „Niezale na” w Cz stochowie; Archiwum Urz du Miasta Cz stochowy; Ar-

chiwum Pa stwowemu w Cz stochowie; O rodkowi Dokumentacji Dziejów Cz stochowy Mu-

zeum Cz stochowskiego – za pomoc okazan  w realizacji artyku u. 
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ANEKS NR 1 

„POMNIK-CZO G” W OBIEKTYWIE 

 

Czo g T-34 na Placu im. S. Chochriakowa na wysokim postumencie. Fotografia ze zbiorów 

O rodka Dokumentacji Dziejów Cz stochowy Muzeum Cz stochowskiego. 
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Czo g T-34 na Placu im. S. Chochriakowa na wysokim postumencie. Widok z boku oraz uj cie  

z bawi cymi si  wokó  niego dzie mi. Fotografia pochodzi ze strony „Cz stochowa wczoraj i 

dzi ” (http://www.czestochowa.ws/index.php). 



 „Pomnik-czo g”… 83 

 

Czo g T-34 na Placu im. S. Chochriakowa na niskim postumencie-widok ogólny. Fotografia po-

chodzi ze strony „Cz stochowa wczoraj i dzi ” (http://www.czestochowa.ws/index.php). 

 

Czo g T-34 na Placu im. S. Chochriakowa na niskim postumencie-widok z lewej strony, obok i na 

czo gu bawi ce si  dzieci. Fotografia pochodzi ze strony „Cz stochowa wczoraj i dzi ” 

(http://www.czestochowa.ws/index.php). 
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Niezidentyfikowana uroczysto  pa stwowa, która mia a miejsce na Placu im. S. Chochriakowa, 

w okresie kiedy czo g T-34 znajdowa  si  na niskim postumencie. Widoczna m odzie  szkolna ze 

sztandarami placówek o wiatowych, flagi pa stwowe wisz ce na masztach, przedstawiciele w adz 

pa stwowych oraz licznie zgromadzeni mieszka cy Cz stochowy. Archiwalne zdj cia pochodz ce 

ze zbiorów p. Zbigniewa Biernackiego, w a ciciela Antykwarni Niezale na przy ul. Kopernika 4  

w Cz stochowie. 
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„Cz stochowa, Plac S. Chochriakowa, fot. J. Tymi ski-KAW”. Archiwalna widokówka pocho-

dz ca ze zbiorów p. Zbigniewa Biernackiego, w a ciciela Antykwarni Niezale na przy ul. Koper-

nika 4 w Cz stochowie. 
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ANEKS NR 2 

„POMNIK-CZO G” W DOKUMENTACH 

Za cznik nr 1 

 

Wykaz imprez w placówkach kulturalno-o wiatowych w Cz stochowie z okazji 40 rocznicy wy-

buchu drugiej wojny wiatowej (fragment), zawieraj cy w sobie wzmiank  o planowanej manife-

stacji na Placu im. S. Chochriakowa. Widoczny b d w datacji miesi cznej. ród o: Archiwum 

Urz du Miasta w Cz stochowie. 
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Za cznik nr 2 

 

Pismo Przewodnicz cego Miejskiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i M -

cze stwa w Cz stochowie z 23.01.1975 r. z pierwsz  wzmiank  na temat okoliczno ci powstania 

pomnika na Placu im. S. Chochriakowa. ród o: Archiwum Urz du Miasta w Cz stochowie. 
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Za cznik nr 3 

 

Metryczka pomnika na Placu im. S. Chochriakowa w Cz stochowie opracowana na yczenie Rady 

Ochrony Pomników Walk i M cze stwa w Warszawie. Widoczna b dna informacja dotycz ca 

daty powstania pomnika. ród o: Archiwum Urz du Miasta w Cz stochowie. 
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Za cznik nr 4 

 

Pismo do Wicewojewody Cz stochowskiego z 4.09.1979 r. zawieraj ce informacj  o dokonaniu 

modernizacji pomnika na Placu im. S. Chochriakowa w Cz stochowie. ród o: Archiwum Urz du 

Miasta w Cz stochowie. 
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Za cznik nr 5 

 

Fragment wykazu placówek o wiatowo-wychowawczych i zak adów pracy – opiekunów miejsc 

Pami ci Narodowej w Cz stochowie. Pomnikiem na Placu im. S. Chochriakowa (poz. 7.) opieko-

wa y si  Szko a Podstawowa nr 32 oraz Miejski Zarz d Ulic i Mostów. ród o: Archiwum Urz du 

Miasta w Cz stochowie. 
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Za cznik nr 6 

 

Pismo Kierownika Osiedla 1000-Lecia „Wschód” z 24.01.1991 r. do Prezydenta Cz stochowy  

z pro b  o usuni cie pomnika z Placu im. S. Chochriakowa. ród o: Archiwum Urz du Miasta  

w Cz stochowie. 
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Za cznik nr 7 

 

Pismo Wydzia u Kultury i O wiaty z 12.02.1991 r., zawieraj ce dane dotycz ce kosztów ewentu-

alnej rozbiórki pomnika na Placu im. S. Chochriakowa. ród o: Archiwum Urz du Miasta w Cz -

stochowie. 
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Za cznik nr 8 

 

Pismo Komisji Finansów, Planowania Gospodarczego i Wspó pracy Zagranicznej Rady Miasta 

Cz stochowy z 20.02.1991 r., dotycz ce planowanej likwidacji pomnika na Placu im. S. Cho-

chriakowa. ród o: Archiwum Urz du Miasta w Cz stochowie. 
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Za cznik nr 9 

 

Uchwa a Rady Miasta Cz stochowy z dnia 12.09.1991 r., której moc  zosta  przes dzony dalszy 

los pomnika na Placu im. S. Chochriakowa w Cz stochowie. ród o: Archiwum Urz du Miasta  

w Cz stochowie. 
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„Pomnik-czo g” z Placu im. Siemiona Chochriakowa  

w Cz stochowie 1975–1991 

Streszczenie 

Artyku  ma za zadanie przedstawi  histori  jednego z nieistniej cych ju  cz stochowskich pomni-

ków wzniesionych w okresie PRL ku czci armii sowieckiej. Powstanie artyku u poprzedzi a szczegó o-

wa kwerenda archiwalna, kompletowanie dokumentacji fotograficznej oraz wywiad z mieszka cem 

Cz stochowy. W tek cie zawarto informacje dotycz ce okoliczno ci powstania pomnika, funkcji jak  

pe ni  on w lokalnej spo eczno ci i okoliczno ci, w jakich znikn  on z miejskiego krajobrazu. 

S owa kluczowe: pomnik, czo g, PRL, socrealizm, Cz stochowa, armia sowiecka. 

“Tank-monument” from Siemion Chochriakow Place  

in Cz stochowa 1975–1991  

Summary 

Author of this article tried to show the history of one of not existing monuments, built in 

Czestochowa in memory of Soviet Army. Collection of photographs and documents, exploration 

of archives and finally interview with member of public community was the base for this publica-

tion. Author included in this text information about arise and removal of that particular memorial, 

and functions it had filled in public community.  

Keywords: monument, tank, PRL, socialist realism, soviet army, the liberation of Cz stochowa. 

 


