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W tym roku obchodzimy 70. 

rocznicę krwawej bitwy pod Monte 

Cassino. Okolicznosciowe uroczystości 

odbywają się w sercu wydarzeń, gdzie II 

Korpus Polski pod dowództwem gen. 

Władysława Andersa w 1944 roku stoczył 

zwycięzką potyczkę.  

W tym samym roku do polskich 

bohaterów w Italii dołączył 17. letni 

wówczas Polak Zygmunt Szczepaniak. Ów 

młodzianin urodzony w 1927 roku we 

Francji, z miłości do kraju ojców dopuścił 

się oszustwa, bowiem jego rocznik, nie 

mógł jeszcze służyć w wojsku. Podał zatem 

rekrutującym, iż ma więcej lat i został 

przyjęty do wojujących. Po czym wiódł żołnierski żywot, roznosząc pocztę II Korpusu.  

Pan Zygmunt Polskę w sercu nosi od dziecka, mimo iż do kraju przodków po raz 

pierwszy dane mu było przyjechać z ojcem, dopiero w 1968 roku. Wcześniej pojawienie się 

nad Wisłą, jemu, jak również setkom tysiecy podobnych Polaków uniemożliwiały represje 

władzy komunistycznej. Jak wielki musiał być patriotyzm w rodzinie Szczepaniaków, skoro 

31-latek pierwszy raz pojawiając się w Ojczyźnie, utożsamił się w pełni z innymi synami 

i córkami polskiej ziemi? Bez wątpienia dom rodzinny i wsparcie małżonki Sabiny, podobnie 

jak on córki polskich emigrantów oraz polskość zahartowana w kampanii włoskiej gen. 

Andersa, miały kluczowe znaczenie.  

Rodzice państwa Szczepaniak wyjechali do Francji po I wojnie światowej. Będąc na 

obczyźnie wychowywali swoje potomstwo w polskim duchu. Ojciec Zygmunta, Franciszek 

Szczepaniak w 1958 roku zamieszkał pod Pirenejami w okolicach miasta Pau. Kwestią czasu 

było, kiedy los zetknie go z Francuzką – polonofilką Rosa Bailly mieszkającą w tym mieście. 

Tak też się stało. Dzielny Polak, wspierał mężnie „Francuzkę o polskim sercu”.  

Rosa Bailly z domu Dufour (1890-1976), poetka, tłumaczka literatury polskiej, 

rodowita Francuzka. W swoim  kraju promowała polską kulturę, historię, literaturę. 



Zadziwiający jest  rozmach jej działania i … zawstydzająca nas, Polaków,  niewdzięczność. 

Rosa Bailly to dziś postać niemal zapomniana pisała w kwietniu ub. roku  red. 

E. Szmigielska-Jezierska [E. Szmigielska-Jezierska, Matko Boża częstochowska, módl się za 

Polskę, módl się za nami, „Nasza Służba”, Rok XXI nr 8 (465) 15-30 kwietnia 2013 r., s. 8-

9.] . Rosa Bailly to m.in. twórczyni zrzeszenia przyjaciół Polski we Francji (Les Amis de la 

Pologne). W trakcie II wojny światowej pomagała polskim żołnierzom gen. Władysława 

Sikorskiego internowanym we Francji, w rejonie: Pau, Tuluzy, Perpignan, Caylus 

i Montpellier. Przygnębieni porażką wojacy, ulegali niestety demoralizacji. Rosa Bailly 

znając polską maryjną tradycję, zainspirowała budowę kapliczek obozowych. Żołnierze 

polscy wybudowali trzy kapliczki, m.in. w Idron. U schyłku życia Rosa Bailly przeniosła się 

z Paryża na południe Francji, gdzie klimat jest łagodniejszy. Zamieszkała w Pau, 

7 kilometrów od Idron. Tam też zmarła w 1976 roku. 

W 1985 roku, po przejsciu na emeryturę Zygmunt Szczepaniak, wraz z małżonką 

osiedlił się na stałe w Monein koło Pau, gdzie do dziś wspólnie kontynłują dieło 

zapoczątkowane przez Rosa Bailly. 

W roku 70. rocznicy bitwy pod Monte Cassino, przypada również 20 rocznica spotkań 

polskich żołnierzy z polonią mieszkającą pod Pirenejami przy kapliczce w Idron. W tym roku 

z okazji dorocznej 56 Miedzynarodowej Pielgrzymki Żołnierzy do Lourdes. Od samego 

początku głównym animatorem spotkań jest Zygmunt Szczepaniak wraz ze swoją małżonką 

Sabiną. Podobnie było 16 maja br., kiedy to porucznik Szczepaniak z dumą i radością witał 

przy kapliczce w Idron kolejne pokolenie polskich wojskowych. W trakcie oficjalnych 

uroczystości, Polak i Francuz w jednej osobie, odebrał Medal Bł. Księdza Jerzego 

Popiełuszki, ofiarowany w dowód uznania jego działań, przez biskupa polowego WP Józefa 

Guzdka. Jest to kolejne wyróżnienie, przyznane przez Ordynariat Polowy temu dzielnemu 

żołnierzowi. W 2009 biskup polowy WP Tadeusz Płoski uhonorował Pana Zygmunta 

medalem „Milito pro Christo”.  

Duch „andersiaków” u Pana Zygmunta ciągle żyw, nie spoczywa on na laurach lecz 

cały czas poszukuje śladów polskości w okolicach Lourdes. Jego „walka” przynosi efekty. 

Przed dwoma laty zlokalizował na cmentarzu w Pau grób bohaterskiej Rosa Bailly i od tej 

pory ten 87. latek nim się opiekuje! Jako jedyny przedstawiciel Polski regularnie przy okazji 

różnych świąt nawiedza mogiłę polonofilki, której zasługi dla polskich żołnierzy, są 

niepoliczone! Podobnie było 16 maja br., uradowany wyróżniniem biskupa polowego WP, 

zabrał do swego auta grupę zaprzyjaźnionych przedstawicieli WP i powiózł na cmentarz w 

Pau, gdzie przy grobie Rosa poprowadził wspólną modlitwę za jej duszę oraz w tym godnym 



miejscu odebrał Odznakę 

Pamiątkową Wojskowego 

Centrum Geograficznego, 

przyznaną mu w dowód 

wdzięczności przez szefa 

centrum – płk. Krzysztofa 

Ziemkiewicza. 

Marzeniem Zygmunta 

Szczepaniaka jest dożyć chwili, 

kiedy przed grobem Rosa Bailly 

stanie młode pokolenie polskich 

mundurowych i po raz pierwszy 

w historii odda hołd „Francuzce 

o polskim sercu”. Zaś błogi 

spokój nad cmentarzem w Pau, 

„zakłuci” żołnierska melodia: 

Spij kolego w ciemnym grobie, 

Niech się Polska przyśni tobie! 

Rosa Bailly zasługuje na to. Zaś 

czy sędziwy i dzielny andersiak 

doczeka tego wydarzenia? 
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