
  

 

 Medal „Partyzantowi Wojny Ojczyźnianej” 

                                                                  (ros. Медаль "Партизану Отечественной войны") 
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Statut medalu. 

Medal został ustanowiony Dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z dnia 2 lutego 1943 roku.  

Zgodnie z regulaminem, medalem nagradza się: „partyzantów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, dowódców oddziałów 

partyzanckich i organizatorów ruchu partyzanckiego, którzy wykazali się odwagą, wytrwałością i męstwem w 

partyzanckiej walce za Ojczyznę na terenach okupowanych przeciw niemiecko-faszystowskiemu najeźdźcy”.  

Medalem "Partyzantowi Wojny Ojczyźnianej" I st. nagradzano partyzantów, dowódców i organizatorów ruchu 

partyzanckiego za szczególne zasługi w dziele organizacji ruchu partyzanckiego, odwagę, bohaterstwo i wybitne 

sukcesy w partyzanckiej walce; II st. - za bojowe zasługi w wykonywaniu rozkazów dowódców i zadań bojowych, 

za aktywną pomoc w partyzanckiej walce. 

Łącznie medalem „Partyzantowi Wojny Ojczyźnianej” I st. nagrodzono 56.883 osób, II st. – 70.992. 

Medal „Partyzantowi Wojny Ojczyźnianej” jest noszony po prawej stronie klatki piersiowej po medalu „Za 

pracowniczą wybitność”. 

Ogólny opis medalu. 

Medal „Partyzantowi Wojny Ojczyźnianej” I st. ma formę wykonanego ze srebra kręgu o średnicy 32 mm. Ogólna 

waga medalu bez kołodki wynosi 22.49+/-1,42 g. W środkowej części awersu odznaczenia są umieszczone 

wizerunki popiersi W. Lenina i J. Stalina, odwrócone w lewą stronę. Dookoła medalu jest widoczna wstążka o 

szerokości 4 mm z napisem „ПАРТИЗАНУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ” oraz dwoma pięcioramiennymi 

gwiazdkami na początku i końcu napisu. W dolnej części awersu znajduje się pięcioramienna gwiazda z sierpem i 

młotem w środku oraz podzielonym napisem w fałdach wstążki: „CC” i „CP”. Na rewersie odznaczenia został 

wybity trzywersowy napis „ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ” pod sierpem i młotem. Wszystkie napisy i 

wizerunki na medalu są wypukłe.  

Medal „Partyzantowi Wojny Ojczyźnianej” II st. został wykonany z mosiądzu, wzór jest identyczny jak w I st. 

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

jasnozieloną wstążką z czerwonym lub granatowym paskiem.  
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Szczegółowe opisy różnych odmian medalu „Partyzantowi Wojny Ojczyźnianej” I st. 

Wariant 1. Uszko zostało przylutowane do krążka. Nos u Lenina i Stalina jest prosty, broda u Lenina również jest 

prosta. 

Rodzaj 1. Brak otoczki na awersie. 
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Rodzaj 2. Widoczna wystająca otoczka na awersie medalu. 
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Wariant 2. Uszko zostało przylutowane do krążka. Nos u Lenina jest delikatnie zadarty, u Stalina - garbaty, broda 

u Lenina również jest minimalnie zagięta do dołu. Na awersie znajduje się otoczka. 
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Porównanie wariantów I i II. 

 

Są odnotowane również różnice w wizerunku młota i sierpa na rewersie odznaczeń. 
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Szczegółowe opisy różnych odmian medalu „Partyzantowi Wojny Ojczyźnianej” II st. 

Wariant 1. Uszko zostało przylutowane do krążka. Nos u Lenina i Stalina jest prosty, broda u Lenina również jest 

prosta. 

Rodzaj 1. Brak otoczki na awersie. 
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Rodzaj 2. Widoczna wystająca otoczka na awersie medalu. 
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Wariant 2. Uszko zostało przylutowane do krążka. Nos u Lenina jest delikatnie zadarty, u Stalina - garbaty, broda 

u Lenina również jest minimalnie zagięta do dołu. Na awersie znajduje się otoczka. 
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Na rynku kolekcjonerskim bardzo często można spotkać podróbki medalu „Partyzantowi Wojny Ojczyźnianej”. 

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

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

 

  

Jarosław Strychar www.czasybohaterow.pl

http://www.czasybohaterow.pl/
http://www.czasybochaterow.pl/


  

  

Jarosław Strychar www.czasybohaterow.pl


