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Statut orderu. 

Order „Za Osobiste Męstwo” został ustanowiony dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z dnia 28 grudnia 

1988 roku. 

Orderem „Za Osobiste Męstwo” byli nagradzani obywatele ZSRR i państw zagranicznych za; 

- wykazane męstwo i odwagę podczas ratowania ludzi, 

-ochronę porządku publicznego oraz własności socjalistycznej, 

 -zwalczanie przestępczości, 

- udział w walkach z klęskami żywiołowymi oraz innych sytuacji kryzysowych.  

Odznaczenie nosi się po lewej stronie klatki piersiowej, po orderze Honoru. 

 

Ogólny opis orderu. 

Odznaka orderu „Za Osobiste Męstwo” ma kształt lekko wypukłej pięcioramiennej gwiazdy, powierzchnia której 

jest wypełniona rozchodzącymi się promieniami. Gwiazda została otoczona oksydowanymi gałęziami: po lewej 

stronie dębową, a po prawej – laurową, połączonymi w dolnej części odznaczenia. W środkowej części orderu 

została umieszczona lekko wypukła biała tarcza z otoczką z owalnym medalionem w środku, na której w górnej 

części jest widoczna pięcioramienna czerwona gwiazdka z sierpem i młotem. W centrum tarczy został 

umieszczony napis „ЗА ЛИЧНОЕ МУЖЕСТВО”, w dolnej części – czerwona wstążka z napisem „CCCP”.  

Order „Za Osobiste Męstwo” w całości został wykonany ze srebra, ma wymiary 48 mm x 44,5 mm. 

Ogólna waga odznaczenia wynosi 33,250+/-1,620 g. 

Odznaka orderu za pomocą uszka w górnej części oraz zawieszki została połączona z metalową pięciokątna 

blaszką (kołodką), pokrytą jedwabistą wstążką czerwonego koloru z trzema wąskimi białymi paskami po bokach. 
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Historia orderu. 

Order „Za Osobiste Męstwo” jest ostatnim orderem ustanowionym w ZSRR.  

Pierwsze nagrodzenie orderem „Za Osobiste Męstwo” odbyło się zgodnie z dekretem PRN ZSRR z dnia 3 lutego 

1988 roku.  Odznaczono wówczas Natalię Jefimową, nauczycielkę ze szkoły w Ordżonikidze, która wykazała się 

odwagą w czasie ataku terrorystów na autobus szkolny, ratując swoim zachowaniem 31 uczniów. 

 

Odznaczenie nr 2 otrzymał pułkownik J. Kirsanow za zlikwidowanie przestępców i ratowanie dzieci w ww. 

operacji. Pozostałe 26 osób, którymi dowodził J. Kirsanow, otrzymali ordery Czerwonego Sztandaru i Czerwonej 

Gwiazdy. 

Jednymi z ostatnich odznaczonych orderem w dniu 21 grudnia 1991 roku byli pracownicy domu-internatu w 

Barnaule L. Awetian i A. Piwowarowa, którzy podczas pożaru uratowali życie dużej ilości niepełnosprawnych 

pacjentów internatu. 

W Mennicy Leningradzkiej wyprodukowano około 8 tysięcy orderów „Za Osobiste Męstwo”. Z tego tylko mała 

część była wręczona. 

Łącznie przed końcem 1991 roku odznaczono 529 obywateli ZSRR i ponad 100 obcokrajowców. 

W 1992 roku order „Za Osobiste Męstwo” został ustanowiony jako nagroda Federacji Rosyjskiej. Wówczas 

nieznacznie zmienił się wygląd odznaczenia: z czerwonej wstążki na awersie zniknął napis „CCCP”.  
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Szczegółowe opisy różnych odmian orderu. 

Odznaka orderu ma jednolitą konstrukcję, bez nakładanych dodatkowych części. Brak nitów na rewersie 

odznaczenia. Jednowersowy napis „МОНЕТНЫЙ ДВОР” został wybity wypukłymi literami łukiem otwartym do 

dołu. Numer seryjny orderu został naniesiony wiertarką w dolnej części rewersu. Numer zawsze! ma sześć cyfr. 

Pod numerem seryjnym przechodzi cienka pozioma kreska.  

Wariant 1. Rewers lekko wklęsły. Napis „МОНЕТНЫЙ ДВОР” jest długi, zajmuje miejsce praktycznie od 9h do 3h 

wg wskazówek zegara. Pod numerem przechodzi cienka pozioma wypukła kreska. Minimalny znany numer – 

000001, maksymalny – 008389. 
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Wariant 2. Rewers bardziej wgięty. Napis „МОНЕТНЫЙ ДВОР” jest krótszy, zajmuje miejsce od 10h do 2h wg 

wskazówek zegara. Brak kreski pod numerem seryjnym. Jest znanych tylko kilka numerów tego odznaczenia. 
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Order „Za Osobiste Męstwo” Federacji Rosyjskiej.  Minimalny znany numer – 0125, maksymalny – 4035. 
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Na rynku kolekcjonerskim bardzo często można spotkać podróbki orderu „Za Osobiste Męstwo”. Jakość ww. 

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

w celu określenia autentyczności odznaczenia. Poniżej kilka przykładów kopii orderu. 
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