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 Urodziła się 15 maja 1926 r. w Milanówku pod 

Warszawą. W okresie wojny i okupacji niemieckiej była 

sanitariuszką Armii Krajowej. W 1946 r. złożyła egzamin 

dojrzałości w Państwowym Liceum Ogólnokształcącym im. 

Emilii Plater w Zalesiu Dolnym. W latach 1946-1952 

studiowała na Wydziałach Filologicznym i Filozoficzno-

Społecznym Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 1953-

1956 na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przedmiotem jej studiów 

była filologia polska, pedagogika i filozofia. W 1971 r. obroniła na UW rozprawę doktorską: 

Percepcja wiedzy o strukturze zdania z tekstów programowanych. W 1979 r. tam habilitowała 

się na podstawie pracy: Selekcja i synteza informacji w procesie samokształcenia, uzyskując 

tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. W 2000 r. 

decyzją Senatu KUL uzyskała tytuł profesora nauk humanistycznych. 

 W latach 1953-1965 pracowała jako nauczycielka w szkołach dla dorosłych w 

Warszawie. W latach 1965-1987 była zatrudniona na stanowisku pracownika naukowego w 

Instytucie Badań Pedagogicznych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Prowadziła tam m.in. 

seminarium doktoranckie. Od 1 października 1994 r. do 30 września 2001 r. pracowała w 

Instytucie Pedagogiki KUL w charakterze profesora nadzwyczajnego. Jednocześnie od 1995 

r. do chwili obecnej (2010 r.) pracuje w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-

Pedagogicznej w Łowiczu na stanowisku profesora i kierownika Katedry Pedagogiki 

Społecznej i Opiekuńczo-Wychowawczej. 

 Opublikowała: z Joanną Landy-Tołwińską Absolwenci kursów nauczania 

początkowego, Warszawa 1970; Programowanie nauki o języku. Z badań nad modernizacją 

metod nauczania, Warszawa 1974; Selekcja i synteza informacji w procesie samokształcenia, 

Warszawa 1979; z Jadwigą Kowalik i Marią Stypułkowską-Chojecką Programowana 

gramatyka języka polskiego dla szkół dla pracujących (redaktor naukowy), Warszawa 1981; 

Metody samokształcenia, Warszawa 1983; Samowychowanie chrześcijańskie, Toruń 1995. 

Redagowała prace zbiorowe: Nowoczesny podręcznik. Problemy, propozycje, badania, 

 



Wrocław 1976; Wybrane problemy współczesnej pedagogiki społecznej, Mysłowice 2008. 

Jest autorką ponad stu artykułów i rozpraw z zakresu andragogiki, pedagogiki i aksjologii 

pedagogicznej, zamieszczonych w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych. 

Wypromowała 75 magistrów i sześciu doktorów. 

 Przedmiotem jej zainteresowań są: andragogika, aksjologia, antropologia filozoficzna i 

katolicka nauka społeczna jako filozoficzne podstawy edukacji oraz pedagogika religijna. Jest 

członkiem Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, współpracuje z Zespołem 

Pedagogiki Dorosłych oraz z Zespołem Pedagogiki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk 

Pedagogicznych PAN. 

 

Oprac. dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL 

Bibliografia: 

AU KUL, sygn. A 2640, Akta osobowe pracowników, Matulka Zofia (1994-2001); oraz materiały własne od 

Pani Profesor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


