
Stypendium im. Doroty Szczepanek 
dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego 

im. Tadeusza Kościuszki 

Małżeństwo Rozalii i Ludwika Szczepanków pojawiło się w historii Ropczyc w latach 
dwudziestych XX wieku w związku z inicjatywą Władz Miasta budowy siedziby dla 
średniej szkoły ogólnokształcącej tj. gimnazjum. 

Władze Miasta Ropczyc postanowiły na ten cel sprzedać około 7 ha gruntów rolnych 
w podmiejskiej Pietrzejowej (obecnie dzielnica Ropczyc). 

Szczepankowie zakupili ten grunt i utworzyli tu gospodarstwo rolne, zbudowali 
„tymczasowy budynek mieszkalny” (który służył im do 1949 roku) , także budynki 
gospodarcze i wraz z gromadką liczącą już sześcioro dzieci tutaj zamieszkali. Z czasem 
przybyło jeszcze dwoje dzieci. 

Rodzina dość trwale związała się z Ropczycami. Co najmniej połowa dzieci Rozalii 
i Ludwika uczyła się w szkołach podstawowego i średniego stopnia (troje ukończyło 
studia wyższe w Krakowie  i Gliwicach). Jednym z tej trójki jest ojciec Doroty 
(Kazimierz Szczepanek), jedyny żyjący jeszcze obecnie z dziewięciorga rodzeństwa. 
Matką Doroty jest Alina (z domu Róg). Kazimierz uczęszczał dwa lata do Liceum 
Ogólnokształcącego w Ropczycach. Po dwóch latach nauki w liceum zmienił szkołę na 
Liceum Pedagogiczne w Ropczycach, a po jego ukończeniu rozpoczął studia 
biologiczne w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Przyrodniczym. Po uzyskaniu 
stopnia magistra biologii rozpoczął pracę w Instytucie Botaniki UJ. W Instytucie tym 
przeszedł wszystkie stopnie naukowe do doktora habilitowanego i tytułu naukowego 
profesora. Specjalizował się w botanice, a zwłaszcza w paleobotanice tj. historii 
roślinności czwartorzędu (tj. od około 135 tysięcy lat do czasów współczesnych), 
a także paleopalinologii i aeropalinologii tj. zawartości ziarn pyłku 
i zarodników  roślin w osadach i w powietrzu. Przez kilkanaście lat pełnił w Instytucie 
Botaniki UJ funkcję kierownika zakładów i dyrektora Ogrodu Botanicznego. Matka 
Doroty szkołę średnią tj. liceum ogólnokształcące ukończyła w Ropczycach, 
a ekonomiczne studia w Krakowie, po których pracowała w Krakowie 
w administracji  przedsiębiorstwa „Telpod” i w administracji państwowej (Oddział 
Komisji Planowania). 

Dorota Szczepanek urodziła się w Krakowie 15 marca 1958 roku. Do czterech lat 
wychowywała się w Ropczycach u dziadków Rogów, rodziców Aliny (Jan Róg był 
organistą w parafialnym kościele w Ropczycach).  Była bardzo do nich przywiązana. 
Tu została ochrzczona 15 czerwca 1958 w Kościele Parafialnym pod wezwaniem 
Przemienienia Pańskiego(ks. chrztów, str.26, poz.38). 

Począwszy od czwartego roku życia zamieszkała z rodzicami w Krakowie. Szkołę 
podstawową ukończyła z wyróżnieniem za osiągnięcia w dziedzinie matematyki. 
VII Liceum ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie o profilu 
matematyczno-fizycznym ukończyła także z wyróżnieniem i Dyplomem Honorowego 
Ucznia za uzyskanie tytułu przodownika w nauce i pracy społecznej. Następnie 
podjęła dzienne studia w Politechnice Krakowskiej na Wydziale Inżynierii Sanitarnej 
i Wodnej, gdzie uzyskała w 1983 roku stopień magistra inżyniera środowiska. W tym 



samym roku podjęła pracę zawodową w przedsiębiorstwie budowlanym. Po trzech 
latach pracy wyjechała do USA na zaproszenie przypadkowo poznanej Polki żyjącej 
w Chicago, a przebywającej w Krakowie w związku z odwiedzinami rodziny. 
Po przedłużającym się do 1990 roku pobycie w USA podjęła decyzję o emigracji do 
Kanady, gdzie uzyskała zgodę na pobyt stały i pracę, a w końcu uzyskała obywatelstwo 
kanadyjskie, nie zrzekając się obywatelstwa polskiego. 

W tym czasie ujawniła się u niej rzadka nieuleczalna choroba (skleroderma). Stan 
zdrowia nie uniemożliwiał jej pracy zawodowej lecz był uciążliwością i wiązał się 
z bardzo dolegliwymi cierpieniami oraz koniecznością stałej opieki lekarskiej 
i zażywaniem kosztownych leków. 

Dorotka od najwcześniejszego dzieciństwa była nadzwyczaj dzielnym dzieckiem, 
ciekawym ludzi i świata. Bardzo roztropna, samodzielna i rozumna. Nie stwarzała 
problemów wychowawczych. Nigdy się nie żaliła i nie narzekała. Bardzo lubiła 
podróże i zwiedzanie, nie tylko Polski ale i świata. Bardzo wielkim emocjonalnym 
przeżyciem było dla niej po raz pierwszy przekroczenie granicy polskiej w 1968 roku. 
Szczególną troską była dla niej rodzina, i to zarówno dziadkowie jak i rodzice. Prawie 
każdego roku w latach pracy zawodowej, przedłużane urlopy spędzała z rodzicami 
w Polsce. A tylko kilka razy z rodzicami w Kanadzie. W czasie pobytu rodziców 
w Kanadzie plany wycieczek były przez nią opracowywane szczegółowo i z perfekcją 
prowadzone. 

Żywy umysł i bardzo dobra pamięć, pomagały jej w pracy i wypoczynku. Ostatnie 
miesiące i tygodnie życia, ze świadomością nieuniknionego już końca, znosiła 
z nadzwyczajną dzielnością. Zmarła w dniu 25 października 2017 roku w Kanadzie 
w mieście Mississauga, Ontario, w szpitalu. Po sprowadzeniu prochów zgodnie z jej 
życzeniem pochowana zostanie na cmentarzu parafialnym w Ropczycach-
Witkowicach w grobowcu z dziadkami (Rogami). 

Fundacja stypendium dla uczniów szkół średnich w Ropczycach jest w pewnym 
stopniu wyrazem wdzięczności i  zadośćuczynieniem za możliwości kształcenia dzieci 
stworzone przez Miasto Ropczyce, z którym rodzina Szczepanków była związana 
przez osiedlenie się na zakupionym gruncie rolnym, a którego niewielka część 
uzyskana w spadku, była także własnością Doroty. Stypendium im. Doroty 
Szczepanek będzie realizowane z funduszy pozostawionych w spadku przez Dorotę. 

Kazimierz Szczepanek 

 


