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powszechną i dwie klasy gimnazjum ukończyła w Katowicach.
Naukę kontynuowała na tajnych kompletach Gimnazjum i
Liceum I. Popielewskiego i J. Roszkowskiej w Warszawie. W
1943 r. uzyskała maturę. Zapisała się na tajne komplety na
Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiowała do wybuchu Powstania Warszawskiego.
Jesienią 1945 r. zapisała się na studia na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Pedagogiki
Społecznej. 29 października 1952 r. uzyskała dyplom magistra filozofii w zakresie pedagogiki
społecznej na Uniwersytecie Łódzkim. 1 lipca 1963 r. uzyskała stopień doktora filozofii w
zakresie filozofii praktycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku akademickim
1962/1963 awansowała na stanowisko starszego asystenta, a w 1964 r. została adiunktem. 15
czerwca 1972 r. odbyło się na KUL-u jej kolokwium habilitacyjne na podstawie pracy:
Rodzina w procesie uspołecznienia dziecka, uzyskała stopień doktora habilitowanego z
filozofii chrześcijańskiej w zakresie socjologii wychowania; a 29 września 1977 r. uzyskała
zatwierdzenie habilitacji przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, zaś 22
września 1980 r. została powołana na stanowisko docenta. 22 stycznia 1988 r. uzyskała
stanowisko profesora nadzwyczajnego, zaś 28 marca 1992 r. otrzymała tytuł profesora.
Dnia 1 października 1959 r. została zatrudniona w Katedrze Pedagogiki na Wydziale
Humanistycznym KUL. W latach 1977-1981 była kierownikiem Zakładu Pedagogiki. Między
innymi dzięki staraniom T. Kukołowicz 16 marca 1981 r. reaktywowano na KUL-u Sekcję
Pedagogiki, której była kierownikiem w latach 1981-2000. Pedagogika zawdzięcza jej swój
rozwój po 1981 r. W latach 1984-1999 była prodziekanem Wydziału Nauk Społecznych; była
również członkiem kilku komisji senackich. Na KUL-u była zatrudniona do 30 września 2000
r.
Wykładała w Wyższej Szkole Służby Społecznej im. ks. Franciszka Blachnickiego w
Suwałkach, w mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu.
Była współtwórczynią Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego m.in. w archidiecezji
warszawskiej. W 1989 r. wspólnie z prof. drem hab. Piotrem Kryczką była współtwórczynią i

organizatorką Filii Wydziału Nauk Społecznych KUL w Stalowej Woli. Przez kilkanaście lat
była kierownikiem kierunku pedagogika, wykładała i prowadziła seminaria magisterskie.
Wypromowała tam kilkuset magistrów pedagogiki.
Główne kierunki badań: systemy wychowawcze pedagogów katolickich XX w.,
czynniki kształtujące postawy rodzicielskie, proces wychowania i samowychowania,
znaczenie rodziny w wychowaniu, teorie i niektóre zagadnienia metodologiczne wychowania
w rodzinie, socjologia medycyny, Kościół rzymskokatolicki wobec problemów patologii
społecznej w Polsce. Była promotorem 152 magisteriów na Sekcji Psychologii i 56 na Sekcji
Pedagogiki, wypromowała trzech doktorów. Wprowadziła socjologię medycyny do
programów nauczania w szkołach medycznych, jest współautorką podręcznika Podstawy
psychologii, pedagogiki i socjologii. Podręcznik dla szkół średnich medycznych, Warszawa
1977, 1987; opublikowała książki: Rodzina w procesie uspołeczniania dziecka, Lublin 1978;
Pomagamy w samowychowaniu, Warszawa 1978; była redaktorem prac: Z badań nad rodziny,
Lublin 1984; Pomoc rodzinie niepełnej, Sandomierz 1988; Pielęgniarka – Pacjent, Stalowa
Wola 1992; Nowe modele opieki i pielęgnowania, Stalowa Wola 1992; Troska Kościoła o
rodzinę w Polsce, Warszawa 1992, Szkoła – nauczyciel – uczeń, Stalowa Wola 1992.
W 1992 r. Teresa Kukołowicz została odznaczona dyplomem uznania przez World
Cultural Council za swoją pracę w dziedzinie edukacji; w 1994 r. otrzymała Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za całokształt pracy naukowej i działalności
społecznej.
Oprac. dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
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