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Wojna powszechna pomiędzy zaborcami, o którą modlił się Adam 
Mickiewicz, przyniosła Polakom szansę na odzyskanie niepodle-
głości. Droga do wolności była jednak daleka. Polacy jako poddani 
wrogich mocarstw, walcząc w nie swojej sprawie w zaborczych 
armiach, złożyli wielką daninę krwi. Niektórzy z nich nosili jed-
nak narodowe uniformy. Prosty, siwy strój przywdziali strzelcy, 
którzy pod wodzą Józefa Piłsudskiego w sierpniu 1914 roku 
wkroczyli w granice Królestwa Polskiego, by walczyć przeciwko 
Rosji. Byli przekonani, że tylko czyn zbrojny przyniesie upragnio-
ną wolność, o którą bezskutecznie biły się pokolenia. W ślad 
za Pierwszą Kompanią Kadrową powstawały kolejne oddziały,  
z których sformowano trzy brygady. Ich wojenna epopeja, zacięte  
i krwawe boje nad Nidą, w Karpatach, na Mazowszu, Lubelszczyźnie 
i Wołyniu miały wielkie znaczenie dla powodzenia sprawy narodo-
wej. Silnym echem odbiła się także postawa legionistów. Niektórzy 
z nich zostali internowani, ponieważ odmówili przysięgi na wierność 
państwom centralnym. Inni przedarli się przez linię frontu i walczyli 
przeciwko Niemcom. Miało to niebagatelny wpływ na narodziny mitu 
Legionów i Józefa Piłsudskiego. Uwięzienie przyszłego Naczelnika 
przez Niemców wzmocniło jego legendę niezłomnego bojownika  
o Polskę. Nie dziwi więc, że gdy wrócił z niewoli w Magdeburgu, na-
zajutrz – 11 listopada 1918 roku – Rada Regencyjna przekazała mu 
władzę i zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi. Data ta z czasem  
została uznana za symboliczny moment odzyskania przez Polskę  
niepodległości.

Józef Piłsudski zaczął energicznie organizować rząd i armię. Jako 
naczelny wódz polskiej armii 16 listopada notyfikował mocarstwom 
odrodzenie niepodległej, suwerennej i demokratycznej Polski.  
To właśnie fragmenty tej noty widnieją na przedniej stronie bank-
notu, obok portretu Józefa Piłsudskiego w legionowym mundurze.  
Odwołaniem do tematyki legionowej jest także odznaka pamiątko-
wa 1 Brygady Legionów oraz odznaka Polskiej Organizacji Wojsko-
wej, która odegrała wielką rolę w przejęciu władzy w kraju i utrwa-
laniu jego granic. Na obydwu odznakach oprócz skrótu organizacji 
widnieją inicjały JP – Józef Piłsudski. Uzupełnieniem przedniej stro-
ny banknotu jest schematyczne przedstawienie Orderu Odrodzenia 
Polski (Polonia Restituta) z wygrawerowaną datą 1918, a także 
napis „niepodległa”, odwzorowany z rękopisu Józefa Piłsudskiego. 
Jest on zarazem logotypem programu obchodów 100-lecia niepod-
ległości Polski.
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Na odwrotnej stronie banknotu dominują barwy narodowe oraz orzeł 
legionowy, trzymający w szponach tarczę Amazonek z literą S (strzel-
cy). Wokół niego umieszczono napis RZECZPOSPOLITA POLSKA. Jest 
to nawiązanie do okolicznościowych monet 5 i 10 złotych z 1934 roku, 
wybitych z okazji 20. rocznicy wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej, 
których projektantem był rzeźbiarz Stanisław Kazimierz Ostrowski.
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The Battle of Warsaw 1920
On the 100th anniversary of the memorable Polish victory over the Bolshe-

viks in the Battle of Warsaw, Narodowy Bank Polski issued a commemora-

tive collector banknote designed in a vertical layout.

The front of the banknote depicts Józef Piłsudski. The image is based on 

the painting “The Year 1920” by Kazimierz Mańkowski. The Chief of State 

is presented as the defender of Warsaw. The city skyline is visible in the 

background. The neigbouring image of the obverse of the Cross of Valour 

with the Polish eagle, the inscription “Na polu chwały” (”On the field of 

glory”) and the date 1920 are a joint reference to the collective war ef-

fort by the Polish soldiers and to the moment when this decoration was 

established at the climax of the fighting on the outskirts of Warsaw. The 

front of the note is complemented by the inscription NIEPODLEGŁOŚĆ 

(Independence) surrounded by the wreath of oak leaves and the graphic 

elements and plant motifs originally featured on the 100 Polish mark note 

from 1919, including the image of the eagle and the monogram “RP”.

The back of the note presents the central fragment of Jerzy Kossak’s 

painting ”The Miracle on the Vistula” under the Polish national colours.  

It depicts a symbolic scene of chaplain Ignacy Skorupka leading soldiers 

of the volunteer military formations to attack. The whole is complemented 

by a wreath of laurel leaves, the Commemorative Medal for the War of 

1918–1921 (erratum to the banknote cover) and a fragment of the public 

appeal titled “Homeland in danger” issued by the Government of National 

Defence on 5 August 1920.

The Battle of Warsaw was a decisive episode of the war against the Bol-

sheviks. The Polish victory was dubbed ”the miracle on the Vistula”, and 

many in the country ascribed the unlikely success in the battle to the 

protection of Holy Virgin Mary, the feast of whose Assumption coincided 

with the height of the battle. In terms of command and military tactics 

merits should go to Commander-in-Chief Józef Piłsudski, Chief of Staff 

Tadeusz Rozwadowski and generals: Władysław Sikorski – the command-

ing officer of the 5th Army, Józef Haller – the commanding officer of the 

Volunteer Army, which fought on the outskirts of Warsaw, and Maxime 

Weygand. The victory was possible thanks to the whole nation joining 

forces and to the effort of the Polish soldiers who resolutely opposed the 

Bolshevik onslaught. Military formations composed of volunteers who re-

sponded to the public appeal ”Homeland in danger”, many of them sec-

ondary school and university students, distinguished themselves in bat-

tle. The popular imagination of the time was captured by a modest priest 

Ignacy Skorupka who is remembered for his gallant action and death on 

the field of honour. He has been portrayed in innumerable paintings and 

in legend leading soldiers to battle with the Cross in his hand. Skorupka 

epitomised the figure of the defender of Western civilisation and Christi-

anity against the devastating Bolshevik revolution.

Fierce clashes along the fortification line surrounding Warsaw near 

Radzymin and Ossów in mid-August 1920 became legendary. From  

a military perspective equally important were the battles of the Northern 

Front and on the Wkra river supporting the subsequent decisive strike 

from the south led from the Wieprz river. Polish radio intelligence and its 

achievements played a no mean role too.

The Warsaw Victory has greatly strengthened the aura of Józef Piłsudski 

as the reviver of the Polish state and a victorious commander. He created 

the general concept of the battle and led the decisive attack from the 

Wieprz. And momentous victory it was! Even the contemporaries realized 

its significance, with Edgar Vincent D’Abernon calling the Battle of War-

saw ”the eighteenth decisive battle of the world”. On the outskirts of 

Warsaw not only was Poland’s independence saved, but the expansion of 

Bolshevism across Europe was brought to a halt as well.

Wojciech Kalwat
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Collector banknote

The Battle of Warsaw 1920
20 zł

77 mm × 150 mm
up to 60,000 pcs
Justyna Kopecka
11 August 2020
NBP
Polish Security 
Printing Works 
(PWPW S.A.),  
on behalf of NBP

On 11 August 2020, Narodowy Bank Polski is putting into circulation a collector 
note Bitwa Warszawska 1920 with a face value of 20 złoty. The banknotes are 
available at NBP regional branches and in the online shop kolekcjoner.nbp.pl.

Narodowy Bank Polski holds the exclusive right to issue the currency of the 
Republic of Poland, including collector coins and banknotes. All coins and 
banknotes issued by NBP are legal tender in Poland.

Face value:

Dimensions 
Volume:

Designer:
Date of issue:

Issuer:
Manufacturer:

The image of Józef Piłsudski 
based on Kazimierz Mańkowski’s 
painting ”The Year 1920”
from the collection of the 
National Museum in Warsaw.

The image of a fragment of Jerzy 
Kossak’s painting ”The Miracle on 
the Vistula” from the collection of 
the Museum of the Diocese  
in Toruń.


