
 

Medal Macierzyństwa 

           (ros. Медаль "Медаль материнства") 

 

Statut medalu. 

Medal Macierzyństwa został ustanowiony dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z dnia 8 lipca 1944 roku. W 

późniejszym okresie statut medalu był poprawiany w 1973 roku. Ostateczne zmiany w statucie odznaczenia były 

wprowadzone dekretem Rady Najwyższej ZSRR z dnia 18 lipca 1980 roku. 
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Medalem Macierzyństwa były nagradzane matki, które urodziły i wychowały pięcioro i sześcioro dzieci. 

Odznaczenie posiada dwa stopnie: I i II, przy czym najwyższym stopniem jest I st. Warunkiem nagrodzenia 

medalem było to, że wszystkie dzieci żyły, przy czym najmłodsze dziecko musiało dożyć jednego roku. 

Orderem „Macierzyńska Chwała” nagradzano również, jeśli dzieci: 

- były adoptowane zgodnie z radzieckim prawem; 

- zginęły lub zaginęły w wojnie podczas obrony ZSRR, podczas służby wojskowej lub podczas ochrony porządku 

publicznego i własności socjalistycznej lub podczas ratowania ludzi. 

Odznaczenie nosi się po lewej stronie klatki piersiowej, obok lub poniżej pozostałych orderów i medali. 

Ogólny opis medalu. 

Medal Macierzyństwa I st. został wykonany ze srebra 925 próby, ma formę kręgu o średnicy 29 mm. Ogólna waga 

medalu I st. bez kołodki wynosi 17,453+/-0,62g.  

Na awersie medalu w centrum zostały umieszczone profile matki z dzieckiem, w lewej górnej części – wypukła 

pięcioramienna gwiazdka z rozchodzącymi się promieniami, w dolnej części – wstążka z napisem „CCCP”. Prawie 

cały awers został otoczony wąskim wieńcem laurowymi. Na rewersie odznaczenia w centrum został umieszczony 

sierp i młot, w górnej części – napis łukiem wygiętym ku górze: „МЕДАЛЬ”, w dolnej części – napis łukiem 

wygiętym ku dołowi: „МАТЕРИНСТВА”. Wszystkie napisy medalu są wypukłe.  

Odznaka medalu za pomocą uszka w górnej części oraz zawieszki jest połączona z kołodką w postaci kokardki, 

pokrytej białą emalią.  Środek kokardki pionowo został podzielony złoconą wstążką. W górnej i dolnej części 

kokardki są widoczne poziome granatowe paski. Z drugiej strony kołodki zostało przylutowane zapięcie w celu 

przymocowania odznaczenia do odzieży. 

Odznaka medalu Macierzyństwa II st. została wykonana w całości z brązu.  Wzór taki sam jak w medalu I st. Na 

kokardce są widoczne poziome paski koloru zielonego. 

Łącznie przed 1995 rokiem zostało odznaczonych medalem Macierzyństwa I i II st. 13.150.000 kobiet. 
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Szczegółowe opisy różnych odmian medalu. 

Wariant 1 (wczesny, wręczany w 1944 – 1947 rr.) Uszko medalu stanowi osobny element i jest przylutowywane do 

krążka. 
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Wariant 2. Uszko w kształcie rosyjskiej litery „П” w górnej części medalu stanowi całość z krążkiem, w 

odróżnieniu od poprzednich wersji, gdzie uszko było przylutowywano.  

 

Wariant 3. Okrągłe uszko w górnej części medalu stanowi całość z krążkiem i jest płaskie. 
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Wariant 4. Uszko w górnej części medalu stanowi całość z krążkiem i jest okrągłe. 

 

 

Warianty kołodki 
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Na rynku kolekcjonerskim nie często można spotkać podróbki medalu Macierzyństwa. Jakość ww. podróbek 

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

określenia autentyczności odznaczenia. 
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