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Micha³ Siwiec-Cielebon

Pu³k Piechoty Ziemi Wadowickiej
(Z dziejów tradycji i nazwy 12 pu³ku piechoty)

 Tradycja nazywania formacji wojskowych jest równie stara jak samo wojsko. 
Równie¿ w Polsce zwyczaj indywidualnego okreœlania oddzia³ów datuje siê od 
czasów najdawniejszych. Przetrwa³ on do dzisiaj, aczkolwiek w ró¿nych epo-
kach ró¿ne by³y formy i zwyczaje praktykowane dla odró¿nienia poszczególnych 
formacji. By³y w œredniowieczu dru¿yny, nazywane imionami swoich wodzów 
czy w³adców. W czasach póŸniejszych chor¹gwie rycerskie czy regimenty na-
zywano od imion ich dowódców, wystawiaj¹cych je magnatów, lub od obszaru 
na którym by³y formowane. Historia dwunastych pu³ków piechoty w dziejach 
orê¿a polskiego siêga schy³kowych lat I Rzeczypospolitej. Uwzglêdniaj¹c 
pojêcie tzw. dziedziczenia tradycji, bardzo wa¿ne dla losów formacji wojsko-
wych i zachowania ich spoistoœci oraz ducha bojowego (Francuzi okreœlaj¹ 
tê cechê jako l’esprit de corps) mo¿emy mówiæ o zakorzenieniu tradycji 12 pp 
w epoce stanis³awowskiej.

Protoplaœci 
Regiment XII pieszy szefostwa Malczewskiego (1775-1793)
 W okresie I Rzeczypospolitej, a¿ do roku 1789, w wojsku polskim utrzy-
mywa³o siê nazewnictwo utrwalaj¹ce tradycjê geograficzn¹ (miejsce fundacji 
lub powstania pu³ku) lub personaln¹ (poszczególne pu³ki okreœlano wed³ug 
nazwisk szefów czyli fundatorów). W ówczesnej armii, zreszt¹ nie tylko pol-
skiej1, powszechny by³ zwyczaj zamieniania siê przez w³aœcicieli jednostkami, 
sprzeda¿y patentów (czyli przywilejów) na ich wystawienie, wreszcie darowania 
wystawionych przez siebie jednostek innym osobom. Czêsta zmiana szefów 
formacji powodowa³a nierzadko zmianê miejsca stacjonowania lub przyna-
le¿noœci formacji, a w efekcie wielki chaos, w którym tracili orientacjê nawet 
dobrze orientuj¹cy siê w problematyce militarnej. Interesuj¹cy nas regiment 
pieszy, który jako pierwszy w dziejach polskiego orê¿a nosi³ numer 12, zaczêto 
formowaæ 19 maja 1775 r. Przywilej na jego wystawienie otrzyma³ Kalikst 
Poniñski, wiêc zgodnie z obyczajem regiment zaczêto nazywaæ od nazwiska 
szefa, regimentem Poniñskiego. W dziesiêæ lat póŸniej, w roku 1785 na mocy 
patentu królewskiego regiment po Poniñskim otrzyma³ kasztelan wojnicki Piotr 
O¿arowski, który 17 marca 1786 r. przekaza³ go Józefowi Lubomirskiemu. 
W ci¹gu roku pu³k dwukrotnie zmieni³ wiêc nazwê, bêd¹c najpierw Szefostwa 
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O¿arowskiego, a w kilka miesiêcy póŸniej Szefostwa Lubomirskiego. Po kilku 
miesi¹cach Lubomirski zamieni³ siê z Janem Malczewskim, który wczeœniej 
by³ szefem pu³ku przedniej stra¿y (dawny regiment dragonów).
 Rozwój si³ zbrojnych wymaga³ tworzenia nowych jednostek, ale tak¿e ujêcia 
w jakieœ systematyczne ramy ju¿ istniej¹cych. Numeracja istniej¹cych formacji 
pojawia siê po raz pierwszy w tabeli Komisji wojskowej z dnia 18 lipca 1789 
r. Tam pu³k Malczewskiego otrzyma³ numer XII (numeracja cyframi rzymskimi 
by³a wtedy powszechnie u¿ywana). Odt¹d, a¿ do kwietnia 1793 r. pu³k nosi³ 
nazwê Regiment XII pieszy szefostwa Malczewskiego. Warto pamiêtaæ, ¿e 
protoplasta 12 pp ws³awi³ siê w wojnie z Rosj¹ w obronie Konstytucji 3 Maja, 
w bitwach pod Zieleñcami i Dubienk¹. Na liœcie pierwszych odznaczonych 
Virtuti Militari (jeszcze wtedy medalem) s¹ oficerowie 12 pp.

12 pu³k piechoty Ksiêstwa Warszawskiego (1806-1813)
 Kiedy w 1806 r. armia francuska wkroczy³a do Wielkopolski, Napoleon 
powierzy³ formowanie wojsk polskich genera³owi Janowi Henrykowi D¹brow-
skiemu. 5 listopada 1806 r. rozpoczê³o siê formowanie w Poznaniu I Legii, czyli 
dywizji. Dywizja liczyæ mia³a cztery pu³ki o kolejnych numerach od 1. do 4. Po 
trzech tygodniach zal¹¿ek 4. oddzia³u (pu³ku) przemaszerowa³ do Koœciana, 
gdzie ostatecznie dokoñczono formowanie I batalionu. Dywizja D¹browskiego 
uczestniczy³a w szturmie Tczewa, w oblê¿eniu i zdobyciu Gdañska, w wal-
kach o Preussisch Eylau i Friedland. Po zawarciu pokoju w Tyl¿y wojsko 
polskie przechodzi na terytorium Ksiêstwa Warszawskiego, a stamt¹d Dywizja 
D¹browskiego odchodzi do garnizonów w Wielkopolsce. Do wyznaczonego 
na garnizon Rawicza dotychczasowy pu³k 4. wkracza ju¿ jako pu³k 12., gdy¿ 
w nastêpstwie objêcia stanowiska Wodza Naczelnego przez ksiêcia Józefa 
Poniatowskiego, a nie, jak pierwotnie zak³adano, przez J. H. D¹browskiego, 
zmieni³a siê kolejnoœæ dywizji w armii, a w efekcie tak¿e numeracja pu³ku. 
Rozkaz nadaj¹cy pu³kowi numer 12. w miejsce dotychczasowego 4. wyda³ 
Minister Wojny w dniu 4 czerwca 1807 r.
 W latach póŸniejszych pu³k, ju¿ jako12 pp wzi¹³ udzia³ w wojnie z Austri¹, 
po czym stan¹³ garnizonem w Krakowie. 3 maja 1811 r. pu³k przemaszerowa³ 
do Warszawy a nastêpnie Modlina. Pod koniec grudnia 1811 r. znalaz³ siê 
ponownie w Warszawie, sk¹d po otrzymaniu w dniu 21 maja 1812 r. or³ów 
(chor¹gwi) wyruszy³ na wyprawê moskiewsk¹. 12 pp wchodzi³ wtedy w sk³ad 
18 Dywizji V Korpusu. Bra³ udzia³ w bitwach pod Smoleñskiem, Mo¿ajskiem 
i nad Berezyn¹, gdzie poniós³ wielkie straty. Pod koniec grudnia 1812 r. pu³k 
powróci³ do Warszawy, a nastêpnie przeszed³ w celu reorganizacji do Krakowa. 
Wiosn¹ 1813 r. Korpus ksiêcia Józefa, a w nim 12 pp wyruszy³ do Saksonii. 
Pu³k wymaszerowa³ z Krakowa 8 maja tras¹ przez Kalwariê, Wadowice, Bia³¹, 
Cieszyn, Przerów, Brno, Kolin i Gabel, docieraj¹c 10 czerwca do Zittau. Tam 
nast¹pi³a reorganizacja VIII Korpusu ks. Józefa Poniatowskiego. W sierpniu 
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i wrzeœniu 12 pp uczestniczy³ w walkach z wojskami austriackimi a póŸniej tak¿e 
pruskimi na terenie Czech i Saksonii. W bitwie pod Lipskiem 16 paŸdziernika 
1813 r. pu³k star³ siê pod Döllitz z kolumn¹ wojsk austriackich genera³a Me-
erfeldta. W walce tej odrzuci³ poza rzekê Pleissê I batalion austriackiego 56 
pp hrabiego Colleredo2. Jednak 12 pp tak¿e poniós³ w tych walkach powa¿ne 
straty. Po trzydniowych walkach pod Lipskiem, do 19 paŸdziernika, pu³k po-
dzieli³ los wiêkszoœci VIII Polskiego Korpusu, czyli zosta³ rozbity. Nielicznych 
ocala³ych ¿o³nierzy 12 pp w³¹czono do pu³ku Nadwiœlañskiego.

Pu³k 12. piechoty liniowej Powstania Listopadowego (1830-1831)
 6 grudnia 1830 r. wydane zosta³o rozporz¹dzenie powstañczego Rz¹du 
Tymczasowego, nakazuj¹ce utworzenie nowych jednostek polskich, po dwa 
pu³ki piechoty i dwa pu³ki jazdy w ka¿dym województwie. Jeden z dwóch nowych 
pu³ków zorganizowanych w województwie sandomierskim otrzymuje numer 
12. Pierwotnie Pu³k 12. piechoty liniowej wszed³ w sk³ad Korpusu Obserwacyj-
nego gen. Paca. Pierwsz¹ potyczkê 12 pp stoczy³ pod Goœlinem. Pod koniec 
kwietnia, po likwidacji Korpusu gen. Paca i reorganizacji armii polskiej, Pu³k 
12. wszed³ w sk³ad si³ g³ównych. Najprawdopodobniej bardzo wysoko oceniano 
jego przygotowanie do dzia³añ, bo wcielono go do 1. Dywizji Piechoty gen. 
Macieja Rybiñskiego, gdzie wraz z 2. pp wszed³ w sk³ad 2. brygady. 20 maja 
stoczy³ bitwê pod Rutkami, a 26 maja pod Ostro³êk¹. W tej ostatniej poniós³ 
najwiêksze straty spoœród wszystkich oddzia³ów 1 Dywizji. W lipcu Pu³k 12. 
uczestniczy³ w bitwach pod Miñskiem i Szymanowem, a we wrzeœniu w obronie 
Warszawy, gdzie siê wyró¿ni³. Wraz z ca³¹ armi¹ przekroczy³ granicê prusk¹ 
5 listopada 1831 r.

Wadowicka „Dwunastka”
 Zacz¹tkiem wojska polskiego w wadowickiem by³y formacje by³ego au-
striackiego 56 pp. Liniow¹ czêœæ pu³ku, powracaj¹c¹ z frontu w³oskiego 
przemianowano na 56 pp Wojska Polskiego. Stacjonuj¹c¹ w Kielcach Kadrê 
Zapasow¹ 56 pp tak¿e przemianowano na KZ 56 pp WP. W macierzystym 
garnizonie pu³ku powstawa³y bataliony wadowickie, w ¯ywcu dwa bataliony 
¿ywieckie a w Bia³ej batalion bialski. Te wszystkie oddzia³y wesz³y póŸniej         
w sk³ad pu³ku ziemi wadowickiej, znanego tak¿e jako pu³k piechoty wadowic-
kiej i wadowicki pu³k piechoty i wreszcie jako pu³k piechoty ziemi wadowickiej. 
Ostatecznie w styczniu (niektóre Ÿród³a podaj¹ ¿e w lutym) 1919 r. pu³k otrzy-
ma³ numer 12. Jeszcze przez wiele miesiêcy na okreœlenie pu³ku u¿ywano 
zamiennie obydwu nazw, a w rozkazach wy¿szych dowództw wielokrotnie 
pisano o pu³ku wadowickim,  u¿ywaj¹c tego okreœlenia równolegle do oficjal-
nej nazwy 12 pp. Zreszt¹ w obiegu zwyczajowym funkcjonowa³y tak¿e nazwy 
batalionów ¿ywieckich, zw³aszcza w okresie ich samodzielnej, w oderwaniu 
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od pu³ku walki w ramach Grupy gen. Aleksandrowicza. Charakterystyczne 
jest natomiast, ¿e nazwê ziemi wadowickiej pisano z regu³y ma³ymi literami. 
Wyj¹tkiem s¹ pieczêcie i nag³ówki dokumentów, zreszt¹ niezmiernie rzadkie. 
Stosowan¹ w nich pisowniê narzuca³ raczej wzór formu³owania dokumentów, 
a nie regu³y s³ownikowe. Niew¹tpliw¹ ciekawostk¹ jest fakt, ¿e przez ca³y okres 
wojen 1918-1920 pojawia siê w pochwa³ach i rozkazach okreœlenie „Jacki”. 
By³ to przydomek-zawo³anie 56. pu³ku austriackiego, który wszed³ do pu³kowej 
legendy i piosenek œpiewanych na frontach I wojny œwiatowej. Zapewne czêœæ 
wy¿szej kadry dowódczej, wywodz¹ca siê z by³ej armii austriackiej, wydaj¹c 
rozkazy pochwalne pamiêta³a o zawo³aniu wadowickiego pu³ku i przenios³a je 
automatycznie na 12 pp WP. St¹d pochwa³y oddaj¹ce „Czeœæ dzielnym Jac-
kom”.
 W okresie miêdzywojennym obowi¹zywa³a oficjalna nazwa 12 pu³k pie-
choty. Czasem zwyczajowo dodawano do niej okreœlenie Ziemi Wadowickiej, 
ale ze wzglêdów formalnych nie wesz³o ono do obiegu oficjalnego. Przede 
wszystkim by³o to spowodowane przyczyn¹ natury urzêdowej. 
 Armia polska powstaj¹ca w latach wojennej zawieruchy rodzi³a siê bez 
odgórnych zarz¹dzeñ. Kiedy wreszcie ujêto j¹ w jakieœ jednolite ramy organi-
zacyjne, dla wyeliminowania mo¿liwoœci niedok³adnego przep³ywu informacji, 
szczególnie w zakresie dowodzenia, najprostsz¹ i najlogiczniejsz¹ form¹ 
odró¿nienia i przyporz¹dkowania jednostek sta³ siê numer nadany formacji. 
Wielu sztabowców by³o przeciwnych „umajaniu” nazw dodatkowymi wyró¿-
nikami. Tylko czêœci pu³ków uda³o siê zachowaæ w nazwie oprócz numeru 
jednostki inne wyró¿niki indywidualne. A i to, nie zawsze funkcjonowa³y one 
od pocz¹tku. Trzeba dodaæ, ¿e proces podtrzymywania tradycyjnych nazw 
œwiadcz¹cych o rodowodzie formacji bardziej widoczny by³ w oddzia³ach 
kawalerii, gdzie do odrêbnoœci pu³ków przyk³adano szczególn¹ wagê. W pie-
chocie, która by³a podstawowym i najliczniejszym rodzajem broni, ta forma 
podtrzymywania tradycji by³a mniej dostrzegalna. Jedynie pu³ki kontynuuj¹ce 
tradycje legionowe przez ca³e dwudziestolecie utrzymywa³y nazwê Legionów, 
przy czym pu³ki 1., 5. i 6. od roku 1938 u¿ywa³y nazwy Legionów Józefa Pi³sud-
skiego. Istnia³y w Wojsku Polskim grupy jednostek, podobnie jak legionowe, 
okreœlane wyró¿nikami tradycyjnymi, np. strzelców kaniowskich czy strzelców 
kresowych, ale ju¿ pu³ki by³ej Armii Wielkopolskiej nie wszystkie zachowa³y 
w nazwie wielkopolski wyró¿nik. Istnia³o równie¿ kilka jednostek utrzymuj¹cych 
nazwy indywidualne. Dzia³o siê to si³¹ tradycji, ale na pewno wielk¹ rolê w jej 
podtrzymaniu mia³y czynniki lokalne danej jednostki, wzglêdnie wprowadzenie 
wyró¿nika do nazwy oficjalnej jak np. w 19 pp, który u¿ywa³ nazwy Odsieczy 
Lwowa.
 Ró¿ne nazewnictwo jednostek wynika³o z wywodzenia siê polskich formacji 
z ró¿nych tradycji walk o niepodleg³oœæ w latach 1914-1918. Najprawdopodob-
niej w 12 pp w latach 20. nie przywi¹zywano niestety wagi do indywidualnego 
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wyró¿nika w nazwie pu³ku. Nie poczyniono bowiem starañ o dopisanie go, 
co wymaga³o z³o¿enia odpowiedniego wniosku do Ministerstwa Spraw Woj-
skowych. Byæ mo¿e nie by³o tak¿e woli w³adz samorz¹dowych powiatu czy 
poszczególnych miast i gmin, które wyraziæ powinny przynajmniej intencje 
nadania pu³kowi takiego imienia. Byæ mo¿e wreszcie, z obu stron by³o zbyt 
ma³o woli doprowadzenia sprawy do pomyœlnego fina³u. Wojsko mia³o inne 
obowi¹zki. Zmienianie czy nadawanie nazwy, nie wi¹¿¹ce siê i nie maj¹ce 
wp³ywu na umocnienie zdolnoœci bojowej jednostki, nie by³o zapewne naj-
wa¿niejsze. Ziemia wadowicka pojawia³a siê raczej sporadycznie, i to jako 
okreœlenie wspólnoty mieszkañców powiatu, którzy œwiadczyli coœ dla pu³ku. 
Jest wiêc Ziemia Wadowicka w rozkazie dowódcy 12 pp wydanym z okazji 
przekazania pu³kowi nowego sztandaru w dniu 1 sierpnia 1924. Po raz kolejny 
pojawia siê w podpisie tablicy dedykacyjnej Pomnika Poleg³ych ̄ o³nierzy 12 pp 
ods³oniêtego 11 listopada 1928 r. przed koszarami przy ul. 3 Maja (wczeœniej 
i obecnie ul. Lwowska).
 Pod koniec lat 20. i w latach 30. projekt rozwiniêcia nazwy pu³ku przez 
dodanie s³ów Ziemi Wadowickiej powraca³. Pojawia siê ta informacja                      
w relacjach wielu dwunastaków. Najprawdopodobniej wiele zale¿a³o tutaj od 
kolejnych dowódców pu³ku. Byli tacy, którzy do indywidualnej tradycji przyk³a-
dali wiêksze znaczenie, i tacy, dla których nie by³a ona najwa¿niejszym, je¿eli 
w ogóle by³a, czynnikiem wp³ywaj¹cym na wartoœæ bojow¹ pu³ku. Nie jest to 
¿adna ujma zwa¿ywszy, ¿e proces powracania do tradycyjnego nazewnictwa 
polskich formacji zaznaczy³ siê dopiero w drugiej po³owie lat 30. Wtedy w³aœnie 
oprócz wyró¿nika cyfrowego, czyli numeru pu³ku, wielu formacjom nadano 
b¹dŸ przywrócono nazwy u¿ywane w pocz¹tkach ich formowania.
 Zapewne tak¿e dlatego pod koniec lat trzydziestych koncepcja oficjalnego 
wpisania imienia Ziemi Wadowickiej w nazwie pu³ku powróci³a. Asumpt do tego 
da³a uroczystoœæ przekazania pu³kowi sprzêtu ufundowanego przez spo³eczeñ-
stwo powiatu wadowickiego w ramach zbiórki na Fundusz Obrony Narodowej. 
Dowodz¹cy wtedy pu³kiem pu³kownik Aleksander Stawarz wykorzysta³ fakt 
ufundowania broni i wyposa¿enia dla 12 pp, aby powróciæ do stosowania w ofi-
cjalnych dokumentach nazwy Pu³k Piechoty Ziemi Wadowickiej. Zawarto tê 
nazwê w akcie przekazania broni oraz, co znacznie wa¿niejsze, w oficjalnym 
podziêkowaniu wystosowanym do spo³eczeñstwa powiatu wadowickiego przez 
dowódcê 12 pp.
 Wed³ug informacji przekazanych autorowi przez nie¿yj¹cych ju¿ oficerów 
12 pp, kpt. Adama Dyra - adiutanta pu³ku, por./mjra Jana K. Mroza - oficera 
³¹cznoœci pu³ku, por./kpt. Stanis³awa Migê oraz por./pp³ka W³adys³awa Wo-
jasa - dowódców kompanii, p³k Stawarz przewidywa³ z³o¿enie wniosku do 
MSWojsk. w sprawie uzupe³nienia nazwy, ale niestety jego przeniesienie, 
a póŸniej wybuch wojny uniemo¿liwi³y realizacjê tego pomys³u. Niemniej 
jednak ju¿ po zakoñczeniu II wojny œwiatowej w wiêkszoœci wewnêtrznych 
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dokumentów œrodowiska kombatanckiego by³ego 12 pp u¿ywano do koñca 
dzia³alnoœci publicznej dwunastaków nazwy 12 pp Ziemi Wadowickiej. Kadra 
pu³ku wyra¿a³a w ten sposób przywi¹zanie do tradycji jednostki oraz regionu 
jej powstania i dyslokacji.

 Przy okazji warto wspomnieæ o dwóch innych pu³kach piechoty WP,                     
w których tradycji pojawi³ siê numer 12. Otó¿ w roku 1919 pu³kowi im. France-
sco Nullo sformowanemu we W³oszech dla Armii Polskiej we Francji nadano 
now¹ nazwê i numer, 12 Pu³ku Strzelców Polskich. Po przyjeŸdzie B³êkitnej 
Armii do Polski pu³k przemianowano na 12 pu³k strzelców pieszych, miêdzy 
innymi dlatego, ¿e w WP istnia³ ju¿ 12 pu³k piechoty i trzeba by³o odró¿niæ obie 
formacje przynajmniej nazw¹. Ostatecznie we wrzeœniu 1919 r. pu³k przemia-
nowano na 54 pu³k piechoty Strzelców Kresowych. Na odznace pu³kowej 54 
pp SK umieszczono jednak tak¿e napis 12 P.S.P.. Kolejny 12 pu³k powsta³ 
6 lutego 1919 r. w ramach Wojsk Wielkopolskich i otrzyma³ nazwê 12 Pu³k 
Strzelców Wielkopolskich. Po w³¹czeniu Wojsk Wielkopolskich w szeregi WP, 
pu³k dla odró¿nienia od 12 pp przemianowano na 70. pu³k piechoty. Zwycza-
jowo w pu³ku u¿ywano jednak tradycyjnej nazwy, a tak¿e uwidoczniono j¹ na 
odznace pu³kowej. 

 Kontynuatorzy tradycji czyli formalni nastêpcy 12 pp 
Ziemi Wadowickiej
 Po 1939 r. historia polskich si³ zbrojnych notuje kilka pu³ków piechoty, 
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czy jednostek pu³kowi piechoty odpowiadaj¹cych, nosz¹cych numer 12. Nie 
wszystkie mo¿na uznaæ za formalnych i prawnych kontynuatorów tradycji 
12 pp z Wadowic. Mo¿na za nastêpców uznaæ dzia³aj¹cy na zachodnich 
obszarach Ma³opolski 12 pp Armii Krajowej, wchodz¹cy w sk³ad Grupy 
Operacyjnej AK „Œl¹sk Cieszyñski”. U¿ywaj¹c ³aciñskich formu³, ta jednostka 
spe³nia wymóg kontynuacji tradycji de nomine, de iure i de facto. Nominal-
nie, gdy¿ zosta³a utworzona w znacznej mierze z zaanga¿owaniem kadry 
przedwojennego 12 pp ZW, dzia³a³a na obszarze, na którym rekrutowany by³ 
w okresie miêdzywojennym 12 pp ZW i przewidziana by³a w planie OSZ czyli 
Odtwarzania Si³ Zbrojnych w Kraju jako 12 pp. Prawnie i faktycznie, gdy¿ 
w chwili przygotowañ do powstania powszechnego (akcji „Burza”) oficjalnie 
otrzyma³a nazwê 12 pu³ku piechoty. Œrodowisko kombatanckie tej formacji od 
pocz¹tku swego istnienia i dzia³alnoœci podtrzymywa³o i nadal podtrzymuje 
i podkreœla zwi¹zek z tradycj¹ 12 pp ZW, jako swego rodzaju naturaln¹ kon-
tynuacjê. Gdyby zrealizowano za³o¿enia planu „Burza” i GO „Œl¹sk Cieszyñ-
ski” a wraz z ni¹ 12 pp AK podjê³y dzia³ania ofensywne, to si³y AK obwodu 
wadowickiego (a tak¿e oœwiêcimskiego) przewidziane by³y jako uzupe³nienie 
stanów oddzia³ów 12 pp AK maszeruj¹cych w kierunku Bielska i Cieszyna. 
Mimo niezrealizowania tych planów z tradycj¹ 12 pp ³¹czy siê w ten sposób 
równie¿ tradycja konspiracji œl¹skiej i ma³opolskiej AK. 
 Sêk jednak w tym, ¿e w Okrêgu Krakowskim AK jeszcze jedna formacja 
odtwarzana by³a jako 12 pp. By³y to oddzia³y organizowane w Obwodzie AK 
Bochnia „Wieloryb” i wchodz¹ce w sk³ad 6 Dywizji Piechoty AK. Nieco wyjaœnia 
sprawê fakt, ¿e przed wojn¹ powiat bocheñski by³ dodatkowym zapleczem 
rekrutacyjnym 12 pp i obszarem przewidzianym dla stacjonowania Kadry Zapa-
sowej 12 pp ZW. Ponadto plan OSZ przewidywa³ odtworzenie ca³ej krakowskiej 
6 DP, a tymczasem jeden z jej organicznych pu³ków, 12 pp AK wy³¹czono do 
struktur GO „Œl¹sk Cieszyñski”. W ten sposób w AK powsta³y dwie jednostki 
nosz¹ce nazwê 12 pu³ku piechoty. Ten drugi 12 pp mimo, i¿ funkcjonuj¹cy 
oddzielnie i w ¿aden sposób nie zwi¹zany z jednostk¹ dzia³aj¹c¹ w rejonie 
Wadowic, tak¿e mo¿e byæ uznany za dziedzica tradycji 12 pp ZW, choæby 
z racji wspomnianej przynale¿noœci do 6 DP. W niektórych relacjach pojawia 
siê twierdzenie, ¿e nazwy 12 pp AK u¿ywa³y tak¿e pododdzia³y Armii Krajowej 
tzw. Zgrupowania Krzeszowickiego. Ocena i rozstrzygniêcie tej kwestii jest 
z³o¿one. Nie ma bowiem dowodów na formalne istnienie w Podobwodzie 
Krzeszowickim jednostki o nazwie 12 pp AK. Trzeba jednak wzi¹æ pod uwagê 
kilka faktów. Organizatorem i komendantem konspiracji w krzeszowickiem 
by³ por./mjr Józef Ry³ko, by³y dowódca kompanii 12 pp w kampanii 1939 r.,  
wspó³pracownik p³ka Stawarza i por. Wojasa przy tworzeniu tzw. Dywizji 
Podhalañskiej w Konspiracji. Krzeszowice jako samodzielny Podobwód AK 
nie dysponowa³y tak¹ liczb¹ ludzi, aby utworzyæ odrêbn¹ jednostkê. Wreszcie 
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przedwojenny powiat chrzanowski, którego czêœæ z Krzeszowicami okupant 
w³¹czy³ do Generalnego Gubernatorstwa, by³ tak¿e baz¹ rekrutacyjn¹ 12 pp 
ZW. Najprawdopodobniej te wszystkie czynniki z³o¿y³y siê na nawi¹zywanie 
przynajmniej przez czêœæ krzeszowickich konspiratorów do tradycji 12 pp.

 „Dwunastacy” tylko nominalni
 W Polskich Si³ach Zbrojnych na Zachodzie zawi¹zek 12 pp powsta³                   
w ramach 4 DP formowanej w Wielkiej Brytanii. Ówczesna 4 Brygada Kadrowa 
Strzelców odtwarzaj¹ca w latach 1940-1941 jednostki by³ej 4 DP z kampanii 
francuskiej 1940 r. jako oddzia³ nr 118 odtwarza³a kadrê 12 pp. Ciekawostk¹ 
jednak jest, ¿e w kampanii francuskiej 12 pp nie uczestniczy³, gdy¿ tworzon¹ 
we Francji 4 DP przewidziano jako Dywizjê Lekk¹, w sk³adzie dwupu³kowym (10 
i 11 pp). Dopiero w Wielkiej Brytanii po zmianie struktury organizacyjnej PSZ 
próbowano tworzyæ nowy 12 pp. Pu³k jednak nie powsta³, gdy¿ najpierw 4 BKS 
przekszta³cono w Brygadê Spadochronow¹, a póŸniejsza 4 DP przejê³a tra-
dycje 1 Dywizji Grenadierów z kampanii 1940 r. (a tak¿e czêœciowo 2 Dywizji 
Strzelców Pieszych) i w nowej strukturze organizacyjnej jednostki o nazwie 
12 pp ju¿ nie przewidziano.
 Z ca³kowicie odrêbnej tradycji wywodzi³ siê 12 pp ludowego, czy inaczej 
odrodzonego WP. Sformowany zosta³ jako jeden z trzech pu³ków piechoty 4 
DP im. Jana Kiliñskiego, powsta³ej wiosn¹ 1944 r. w ZSSR. Przeszed³ szlak 
bojowy od walk nad Wis³¹ w rejonie Warszawy, przez Wa³ Pomorski (m.in. 
bitwa o Ko³obrzeg) i Odrê, a¿ nad £abê. Po powrocie do Polski dywizja ta 
zosta³a rozformowana, a jej pododdzia³y pos³u¿y³y jako baza dla sformowa-
nia Korpusu Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego. 12 pp ludowego WP za walki               
o Ko³obrzeg otrzyma³ miano Ko³obrzeskiego, a sztandar pu³ku odznaczono 
orderem Virtuti Militari. Tradycjê tego pu³ku kontynuowa³ w latach  PRL 12 
pu³k zmechanizowany (pz), który stacjonowa³ w Gorzowie Wielkopolskim. Oba 
wymienione pu³ki nie nawi¹zywa³y do tradycji 12 pp ZW.
Bior¹c pod uwagê obecne tendencje w procesie przekazywania i dziedzicze-
nia tradycji jednostek WP, nie mo¿na wykluczyæ, ¿e je¿eli kiedyœ utworzona 
zostanie jednostka piechoty zmechanizowanej o numerze 12., bêdzie na-
wi¹zywa³a do tradycji wszystkich wymienionych w tekœcie formacji. Niestety, 
coraz mniejsze s¹ szanse, aby jednostka taka powsta³a, czy zlokalizowana 
zosta³a w bliskiej okolicy Wadowic. Pozosta³a tradycja.

 Czy tradycja jest wa¿na i dlaczego?
 Pytanie zawarte w tytule wydaje siê retoryczne, i tak jest w rzeczywistoœci. 
Autorowi niniejszego szkicu nie chodzi jednak o tradycjê jako tak¹, ale                    
o u¿ywanie w nazewnictwie wyró¿ników, bêd¹cych dodatkowym oznaczeniem 
odrêbnoœci i swoistej indywidualizacji formacji. Bowiem przys³owiowego konia 
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z rzêdem temu, kto bêdzie potrafi³ precyzyjnie okreœliæ, o którym pu³ku mowa, 
je¿eli w jakimkolwiek dokumencie nie precyzuj¹cym realiów geograficznych czy 
historycznych padnie nazwa 12 Pu³k Piechoty. Wszak wczeœniejszy wywód wy-
kaza³, ¿e w tradycji WP pu³ków piechoty o numerze 12. by³o sporo. A w dodatku 
w przytoczonym przyk³adzie nie wiadomo nawet, czy mowa o pu³ku polskim, 
czy mo¿e o austriackim, niemieckim czy rosyjskim. Trudnoœæ z identyfikacj¹ 
mog¹ mieæ nawet wadowiczanie, chocia¿ w mieœcie istnieje ulica 12 Pu³ku 
Piechoty. I w tym konkretnym przypadku nie do koñca wskazano, o który pu³k 
chodzi, ale na szczêœcie tylko jeden i w³aœnie konkretny 12 pp tak mocno 
zwi¹zany jest z tradycj¹ miasta. Ale ju¿ adres wadowiczanina mieszkaj¹cego 
przy ul. 12 pu³ku piechoty dla mieszkañca odleg³ej czêœci Polski mo¿e staæ 
siê zagadk¹. A gdy taki list trafi np. do Gorzowa Wlkp. wywo³a niew¹tpliwie 
wielkie zdziwienie. Bo przecie¿ mieszkañcy Gorzowa wiedz¹ zapewne, ¿e 
w ich mieœcie stacjonowa³ 12 pp, póŸniejszy 12 pz. Wiedz¹, ¿e ich pu³k nie mia³ 
¿adnych zwi¹zków z Wadowica-mi. Sk¹d wiêc ulica jego imienia i dlaczego 
niepe³na, bo przecie¿ ich pu³k by³ Ko³obrzeski.
 Stosowanie wyró¿nika indywidualizuj¹cego tradycjê pu³kow¹ by³o istotne    
odegra³o znacz¹c¹ rolê w wiêkszoœci armii œwiata. To w³aœnie przywi¹zanie 
¿o³nierza do okreœlonej tradycji, do korzeni jednostki, do sztandaru, jako wi-
domego znaku (pamiêtajmy o herbach Wadowic, Andrychowa i Kalwarii na 

Wadowicki Rynek – Plac Józefa Pi³sudskiego w dniu uroczystoœci przekazania  
12 pp sprzêtu ufundowanego przez Spo³eczeñstwo Ziemi Wadowickiej w ramach 
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rogach p³atu chor¹gwi 12 pp) przynale¿noœci nie tylko do formacji, ale w³aœnie 
do konkretnej tradycji bojowej (pamiêtajmy znowu¿ o nazwach pól bitewnych 
wyhaftowanych na sztandarze), stanowi o owym l’esprit de corps oddzia³u,         
o którym wspomnia³em we wstêpie niniejszego artyku³u. Pozwala by³ym ¿o³-
nierzom wadowickiej formacji mówiæ o sobie, jako o ¯o³nierzach Ziemi Wado-
wickiej. Z dum¹, ale nie pompatycznie. Zwyczajnie, gdy¿ tak w³aœnie nazywa³ 
siê ich pu³k.
 Ostatnie uwagi dotycz¹ pisowni nazwy. W wielu materia³ach mówi¹-
cych o tradycji 12 pp ZW, spotyka siê pisowniê ziemi wadowickiej w³aœnie                       
z ma³ej litery. Jest to zgodne z obecnymi regu³ami jêzykowymi, które pisowniê 
z du¿ej litery pozostawiaj¹ tylko dla krain czy regionów tradycyjnych, zakorze-
nionych historycznie i geograficznie. W wypracowywanym w latach 30. syste-
mie nazewnictwa jednostek WP przyjêto pisowniê dodatkowych wyró¿ników 
(dotyczy nazw geograficznych, gdy¿ nazwiska szefów czy patronów pisano tak 
zawsze) w nazwach pu³ków z du¿ej litery. Tak¹ te¿ pisowniê stosuj¹ œrodowiska 
kombatantów 12 pp i 12 pp AK ZW. Dla podtrzymania tradycji Pu³ku Piechoty 
Ziemi Wadowickiej. Bo, powtórzê to jeszcze raz, pozosta³a tylko tradycja.

Przypisy:
1) Na przyk³ad stacjonuj¹cy do roku 1918 w Wadowicach 56. galicyjski pu³k piecho-

ty armii austriackiej zmienia³ w³aœciciela kilkakrotnie. Po sformowaniu w 1684 r. we 
Wroc³awiu na mocy patentu cesarskiego Leopolda I szefem pu³ku zosta³ pu³kownik 
Pawe³ Antoni baron Houchin, po nim, w 1697 r. szefostwo obj¹³ Wilrich Filip Wawrzy-
niec graf Daun. Nastêpnym w³aœcicielem pu³ku zosta³ w 1741 r. gen. Antoni Ignacy 
graf Mercy d’Argentau do roku 1767, a kolejnym, do roku 1784 gen. Jakub graf Nugent. 
Marsza³ek Wac³aw graf Colleredo-Waldsee szefowa³ pu³kowi do 1822 r. przekazuj¹c pu³k 
genera³owi majorowi baronowi Fürstenwärther Burgsassen który szefowa³ pu³kowi do 
1856 r. To ju¿ czasy wadowickie 56 pp, gdy¿ jeden batalion pu³ku przyby³ do Wadowic 
w 1827 r. Od 1857 do 1874 r. szefem pu³ku by³ genera³ Franciszek baron Gorizzutti, 
a od 1874 r. gen. Alojzy Baumgarten. Ostatnim szefem, wed³ug patentu „na wieczne 
czasy”, zosta³ w roku 1888 Leopold Józef graf Daun, ksi¹¿ê Thiano. St¹d w oficjalnym 
nazewnictwie u¿ywano dla okreœlenia pu³ku zwrotu „Graf Daun Regiment” – „pu³k 
hrabiego Dauna”.

2) Dziwny splot historii sprawi³, ¿e w bitwie pod Lipskiem walczy³y ze sob¹ 12 
pu³k piechoty wojsk Ksiêstwa Warszawskiego i 56 pu³k piechoty armii austriackiej. 
PóŸniejszy 12 pu³k piechoty Ziemi Wadowickiej, który powsta³ z by³ego austr. 56 pp, 
dziedziczy³ tradycje 12 pp Ksiêstwa Warszawskiego.

Ilustracje w tekœcie pochodz z Muzeum Tradycji Niepodlegoœciowej Ziemi Wado-
wickiej.
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