
Teresa Jezierska-Rogowska 
Teresa Jezierska-Rogowska urodziła się we wsi Bruśnik, położonej w obecnym 

województwie małopolskim. Zdała maturę i ruszyła w Polskę, by zdobywać życiowe 

doświadczenia. W 1958 roku przyjechała na Warmię i zdecydowała się tu pracować w 

zawodzie nauczyciela. W tym czasie studiowała w Wyższej Szkole Pedagogicznej 

w Olsztynie na kierunku historia uzyskując tytuł magistra. Począwszy od 1958 roku 

organizowała szkolnictwo podstawowe w Kaplitynach i Wójtowie. W latach 1958-1961 była 

kierownikiem szkoły w Kaplitynach. W latach 1962-1997 kierownik, a do 1998 roku 

dyrektorem Szkoły Podstawowej w Wójtowie. Wówczas szkoła w Wójtowie odnosiła wiele 

sukcesów pedagogicznych. Była wielokrotnie nagradzana przez Kuratorium Oświaty 

w  Olsztynie. Było to także miejsce szkoleń i praktyk dla studentów dawnej Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej w Olsztynie. Tam też za sprawą pani Teresy Jezierskiej-Rogowskiej od roku 

1996 odprawiano niedzielne Msze święte oraz prowadzono rekolekcje dla dzieci. Szkoła 

tętniła życiem kulturalnym i religijnym. Po przejściu na emeryturę z bólem serca rozstała się 

ze szkołą, którą i tak zamknięto pod koniec lat 90.  

Pani Teresa zawsze pełna pozytywnej energii i chęci działania. Oprócz oddaniu się 

swojemu hobby jakim są kwiaty i ogród, czynnie brała udział w większości prac i działań 

społecznych na rzecz swojej miejscowości co czyni do dzisiaj. 

Na fundamentach tak wspaniałej szkoły powstała parafia, było to w przenośni 

i dosłownie, gdyż od 1 lipca 1999 do 20 czerwca 2000 roku odprawiano w sali szkolnej Msze 

święte. Pani Teresa przyjęła funkcję kościelnej i przewodniczącej Rady Parafialnej. 

Jej staraniem wykonano piękną Drogę Krzyżową, a każdego roku w czerwcu odbywa się 

wielki Festyn Parafialny. 

Pani Teresa poświęciła swoje życie ludziom tej ziemi, dzieciom i młodzieży jako 

nauczyciel historii. Od początku byłą zaangażowana w tworzenie nowej parafii, w której 

obecnie społecznie bez żadnego wynagrodzenia wypełnia obowiązki kościelnej, 

przewodniczącej rady parafialnej. Ponadto jest animatorka życia liturgicznego ministrantów 

i dorosłych, dekoratorka świątyni, ekonom parafii. 

Pani Teresa Jezierska-Rogowska została odznaczona m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu 

Odrodzenia Polski,  Złoty Krzyż Zasługi, Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego, Odznaką 

Przyjaciół Dziecka, Zasłużony dla Warmii i Mazur, Medalem 40-lecia Polski Ludowej, 

Zasłużony dla Oświaty, Odznaka 50-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zasłużony dla 

Ligi Obrony Kraju, Zasłużony dla Związku Harcerstwa Polskiego, Nagroda Ministra Oświaty 

i Wychowania w Warszawie (przyznawana trzykrotnie). Otrzymała nagrody: Kuratora 

Oświaty i Wychowania w Olsztynie (przyznawana trzykrotnie), Inspektora Oświaty 

i Wychowania w Barczewie, Burmistrza Miasta Barczewo (przyznawana dwukrotnie), 

Wydziału Kultury Powiatowej Rady Narodowej, Gminnego Dyrektora Szkół. 
 


