
 
 

Medal jubileuszowy „100-lecie urodzin Lenina” 

(ros. Юбилейная медаль "За доблестный труд (За воинскую доблесть) 

В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина") 
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Statut medalu. 

Medal został ustanowiony Dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z dnia 5 listopada 1969 roku.  

Medal jubileuszowy z okazji 100 rocznicy urodzin Włodzimierza Iljicza Lenina był przyznawany przodującym 

robotnikom, rolnikom, specjalistom gospodarki narodowej, pracownikom instytucji państwowych i organizacji 

publicznych, naukowcom i artystom, którzy wykazali się największą pracowitością i wkładem w budowę 

socjalizmu. Kawalerami tego odznaczenia byli również żołnierze Armii Czerwonej, Marynarki Wojennej, wojsk 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego, którzy osiągnęli doskonałą 

wydajność w walkach , oraz wiedzę polityczną ,lub uzyskali doskonałe wyniki w zakresie zarządzania i szkolenia 

Armii Czerwonej. 

Medal jubileuszowy „100-lecie urodzin Lenina” miał dwie wersje pełnej nazwy: 

- „Za ofiarną pracę. W upamiętnienie 100-lecia urodzin Włodzimierza Iljicza Lenina” 

- „Za męstwo wojskowe. W upamiętnienie 100-lecia urodzin Włodzimierza Iljicza Lenina” 

Łącznie nadano ponad 11.000.000 medali: 9 mln dla cywili, 2 mln dla wojskowych oraz około 5000 dla 

obcokrajowców. 

 

Ogólny opis medalu. 

Medal „100-lecie urodzin Lenina” ma formę kręgu z mosiądzu o średnicy 32 mm. Na awersie odznaczenia widnieje 

płaskorzeźba odwróconego w lewo profilu W. I. Lenina, pod którym znajdują się daty „1870 - 1970”.  

Na rewersie medalu w górnej części na matowym tle został umieszczony napis łukiem wygiętym do góry: „ЗА 

ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД” lub “ЗА ВОИНСКУЮ ДОБЛЕСТЬ”, pod którym jest widoczny sierp i młot oraz napis „В 

ОЗНАМЕНОВАНИЕ 100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА”. W dolnej części rewersu została 

umieszczona mała pięcioramienna gwiazdka.  
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Cały krążek medalu ma po obu stronach otoczkę. Wszystkie napisy są wypukłe. 

Medal za pomocą uszka w górnej części krążka oraz zawieszki został podwieszony do prostokątnej kołodki o 

wymiarach 29 mm x 25 mm. Przez wycięcia w górnej i dolnej części kołodki przechodzi czerwona wstążka o 

szerokości 24 mm z czteroma żółtymi paskami. Z drugiej strony kołodki zostało przylutowane zapięcie w celu 

przymocowania medalu do odzieży.  

 

Szczegółowe opisy różnych odmian medalu. 

Uszko medalu jest okrągłe, stanowi całość z krążkiem. Na uszku zwykle od strony rewersu często były wybite 

litery „ЛМД”, co było znakiem Mennicy Leningradzkiej.  

W zależności od napisu na rewersie można wyznaczyć kilka wariantów medalu. 

Wariant 1. W górnej części rewersu napis: „ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД”. Najbardziej rozpowszechniony wariant 

medalu (ok. 9 mln nagrodzeń). 
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Wariant 2. W górnej części rewersu napis: „ЗА ВОИНСКУЮ ДОБЛЕСТЬ”. Zdecydowanie mniej 

rozpowszechniony wariant medalu (ok. 2 mln nagrodzeń). 

  

Wariant 3. W górnej części rewersu brak napisu. Najrzadziej spotykany wariant medalu, którym nagradzano 

przedstawicieli oficjalnych delegacji państw przyjaznych ZSRR oraz innych obcokrajowców (ok. 5000 nagrodzeń). 
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Na rynku kolekcjonerskim nie często można spotkać podróbki medalu „100-lecie urodzin Lenina”. Jakość ww. 

podróbek bardzo się różni, często wskazana konsultacja doświadczonego specjalisty (www.czasybochaterow.pl) 

w celu określenia autentyczności odznaczenia. 
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