
 

Medal jubileuszowy 

„30-lecie zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej” 

       (ros. Юбилейная медаль " Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.") 
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Statut medalu. 

Medal został ustanowiony Dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z dnia 25 kwietnia 1975 roku ku czci 30-

lecia zwycięstwa ZSRR w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej  w latach1941 – 1945 . 

Medal jubileuszowy „30-lecie zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej” był przyznawany wszystkim 

wojskowym, partyzantom i cywilom, którzy brali udział w wojnie w szeregach sił zbrojnych ZSRR w latach 1941 – 

1945. Medalem również odznaczano wszystkich cywili nagrodzonych medalem „Za ofiarną pracę podczas Wielkiej 

Wojny Ojczyźnianej 1941 – 1945 rr.” 

Medal „30-lecie zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej” jest noszony po lewej stronie klatki piersiowej po 

medalu „20-lecie zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej”. 

Łącznie nadano około 14.259.560 medali. 

 

Ogólny opis medalu. 

Medal „30-lecie zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej” ma formę kręgu z mosiądzu o średnicy 36 mm. Na 

awersie odznaczenia w centrum na tle ogni świątecznych fajerwerków ku czci zwycięstwa został umieszczony 

wizerunek pomnika „Matka - Ojczyzna”, który był wybudowany po wojnie w Stalingradzie. Po lewej stronie od 

pomnika są widoczne gałęzie laurowe, pięcioramienna gwiazda oraz daty: „1945 - 1975”. Na rewersie medalu przy 

otoczce w górnej części widnieje napis: „УЧАСТНИКУ ВОЙНЫ” lub „УЧАСТНИКУ ТРУДОВОГО ФРОНТА”, w 

środkowej części – „ХХХ лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” i sierp i młot na wstążce 

w dolnej części. 

Cały krążek medalu ma po obu stronach otoczkę. Wszystkie napisy są wypukłe. 

Medal za pomocą uszka w górnej części i zawieszki został połączony z pięciokątną metalową blaszką (kołodką), 

owiniętą wstążką z czerwonymi, pomarańczowymi, zielonymi i czarnymi paskami.  
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Uszko medalu jest okrągłe, stanowi całość z krążkiem. Na uszku zwykle ze 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: „УЧАСТНИКУ ВОЙНЫ”. Najbardziej rozpowszechniony wariant medalu 

(ok. 11 mln nagrodzeń). 
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Wariant 2. W górnej części rewersu napis: „УЧАСТНИКУ ТРУДОВОГО ФРОНТА”. Zdecydowanie mniej 

rozpowszechniony wariant medalu (ok. 3 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 rzadko kiedy można spotkać podróbki medalu „30-lecie zwycięstwa w Wielkiej Wojnie 

Ojczyźnianej”. Jakość ww. podróbek bardzo się różni, często wskazana konsultacja doświadczonego specjalisty 

(www.czasybochaterow.pl) w celu określenia autentyczności odznaczenia. 
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