
Zofia Hanulak (10 września 1937 15 kwietnia 2015) 

 

 

Urodziła się 10 września 1937 roku w Mędrzechowie k. Krakowa. 

W 1959 roku ukończyła filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej 

w Krakowie. W tym samym roku przyjechała do Góry i rozpoczęła pracę jako 

nauczycielka języka polskiego w Szkole Ogólnokształcącej Stopnia 

Podstawowego i Licealnego. 

W latach 1963-1975 była wicedyrektorką szkoły, w latach 1975-1979 

dyrektorką Liceum Ogólnokształcącego, a od 1972 do 1992 dyrektorką Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących. Dążąc do podwyższenia swych kwalifikacji, 

ukończyła w 1974 roku Studium Podyplomowe w zakresie filologii polskiej. 

Uzyskała II stopień specjalizacji zawodowej z zakresu organizacji i zarządzania 

oświatą.  

Jako nauczycielka języka polskiego wyróżniała się pracą z uczniami 

zdolnymi, przygotowując ich do licznych konkursów przedmiotowych, 

w których osiągali wysokie lokaty. Ważna była dla Niej edukacja teatralna 

młodzieży, czego wyrazem było uczestniczenie w latach 1974-1980 w konkursie 

„Młodzież poznaje teatr” organizowanym przez Teatr Polski we Wrocławiu. 

Zorganizowała pracownię polonistyczną. Była przewodniczącą Zespołu 

Samokształceniowego.  

Była aktywnym członkiem rady dyrektorów przy Naczelniku Miasta 

i Gminy w Górze. Organizowała współpracę z władzami miasta i gminy oraz 

zakładami pracy, aby polepszyć warunki nauczania i wychowania w szkole. 

Z jej inicjatywy w marcu 1991 roku powołana została Fundacja Pomocy 

Szkole im. Edwarda Machniewicza w Górze, która wspomagała liceum w wielu 

ważnych działaniach. 



Na zasłużoną emeryturę przeszła w 1998 r, co nie znaczy, że nie 

uczestniczyła w życiu szkoły. Zapraszana na uroczystości szkolne z chęcią brała 

w nich udział.  

Przez cały czas aktywnie działała w środowisku lokalnym. Od 1993 roku, 

jako sekretarz, a od 1997 zastępca przewodniczącego, była aktywną 

uczestniczką działań Towarzystwa Miłośników Ziemi Górowskiej, Komisji 

Oświaty i Kultury Rady Miasta i Giny Góra. Współorganizowała kolejne edycje 

Konkursu „Góra i Ziemia Górowska – Moja Mała Ojczyzna”, któremu 

przyświeca szczytny cel popularyzowania wiedzy o przeszłości regionu wśród 

młodzieży szkolnej. 

W latach 1999-2002 była redaktor naczelną „Przeglądu Górowskiego”, od 

2009 roku członkiem redakcji. Od początku należała również do zespołu 

redagującego „Kwartalnik Górowski”. 

Była również autorką i współautorką wielu książek, np.: Leksykon 

organizacji pozarządowych powiatu górowskiego (2008), Nasze Zjazdy: 1958-

2010 (2010), Skąd przyszliśmy, kim jesteśmy? (2011). 

Od września 2007 roku została słuchaczem Górowskiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku. 

Aktywnie pracowała niemal do ostatnich chwil życia – m.in. przy 

redagowaniu „Przeglądu Górowskiego”. Poprzez te lata władze doceniły Jej 

pracę – czego wyrazem były przyznane nagrody i odznaczenia: Odznaka 

Tysiąclecia, Odznaka „Opiekun Miejsca Pamięci Narodowej”, Złoty Krzyż 

Zasługi, Odznaka „Za Zasługi dla Województwa Leszczyńskiego”, Medal 

Komisji Edukacji Narodowej, Medal 40-lecia, Krzyż Kawalerski Orderu 

Odrodzenia Polski. W 1996 roku przyznano Jej Nagrodę Rady Miejskiej za 

zasługi w dziedzinie oświaty. 

Zmarła 15 kwietnia 2015 r. 


