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Medal X lecie PRL
Cena brutto

20,00 zł

Cena netto

18,52 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

1061

Opis produktu
Oryginalny produkt nadawany w Polsce, stan: używany, dobry.

Historia medali

Ustanowione dekretem Rady Państwa
12 maja1954

roku, jako cywilne odznaczenie jubileuszowe w związku ze zbliżającą się dziesiątą rocznicą powstania Polski Ludowej
. Odznaczenie
przyznawano w okresie od 22 lipca 1954 do 22 lipca 1955. Osoba mogła zostać wyróżniona tylko raz; przewidziano również możliwość utraty odznaczenia w przypadku utraty praw publicznych
i obywatelskich praw honorowych oraz jeżeli osoba uznana została za niegodną posiadania Medalu lub gdy nadanie odznaczenia nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd. Zgodnie z
dekretem, medal mógł przysługiwać :

„- robotnikom, chłopom, technikom, inżynierom, pracownikom komunikacji, łączności, budownictwa, handlu, spółdzielczości i innych działów gospodarki narodowej

– pracownikom nauki, kultury, oświaty i ochrony zdrowia

– pracownikom administracji państwowej i gospodarczej

– żołnierzom Sił Zbrojnych oraz pracownikom organów bezpieczeństwa publicznego

– działaczom politycznym i społecznym

którzy wyróżnili się całokształtem swojej pracy zawodowej lub działalności społeczno-politycznej, przyczyniając się do wykonywania zadań budownictwa socjalistycznego i pomnożenia sił
Ojczyzny.”
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Medal jest jednostronny, a jego średnica to 40 mm. Obrzeże medalu jest rowkowane poprzecznie w płaszczyźnie zwężające się dośrodkowo, podzielone w sześciu równych odstępach
ornamentem z liści dębowych, wysuniętych poza krąg medalu. W środku znajduje się okrągła, wklęsła tarcza o średnicy 20 mm, obramowana otokiem o średnicy 5 mm. Na tarczy znajduje się
wizerunek trzech stojących postaci. Jedna z nich trzyma flagę
państwową z biało-czerwonej emalii, druga snop żyta
, zaś trzecia książkę. W dolnej części otoku widnieje napis 1944 22 VII 1954,
a w górnej znajduje się ornament z liści laurowych. Powierzchnia z grupą figur oraz uchwyty medalu są oksydowane
, natomiast otok złocony. Rewers jest gładki, srebrzony i lekko zmatowany.

Medalowi towarzyszy baretka w kształcie prostokąta o ściętych rogach. Na jej środku widnieje cyfra rzymska X. Z tyłu baretki zamocowana jest agrafka, która umożliwia przypięcie medalu

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

