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Tekla Juniewicz (†116 l.),
najstarsza Polka i druga
najstarsza osoba na świecie nie
żyje. Rekordzistka
długowieczności tra�ła wczoraj
do szpitala po wylewie. Zmarła
dzisiaj nad ranem. - Lekarze

Pani Tekla mieszkała w

Gliwicach

Pani Tekla była niesamowitą osobą. Miłą,

uczynną i z charakterem. W czerwcu

obchodziła swoje 116 urodziny. Urodziła się

10 czerwca 1906 r w Krupsku., kiedy nasz

kraj był pod zaborami Austro-Wegier. Gdy

Polska odzyskała niepodległość miała 12

lat. Wychowywała się w Przeworsku, tam

kształciła się pod okiem sióstr zakonnych.

Uczyła się dobrych manier, szycia,

gotowania, haftu i opieki nad chorymi. Gdy

poznała męża Jana zamieszkała w

Borysławiu. Mąż pracował na kierowniczym

stanowisku w kopalni. Pod koniec 1945

roku z rodziną pani Tekla przeniosła się z

rodziną do Gliwic, gdzie mieszkała do teraz.

Najstarsza Polka doczekała się dwóch

córek, 5 wnuków, czterech prawnuków i 4

praprawnuków.

Doznała wylewu

- To bardzo smutny czas dla całej rodziny,

jeszcze przedwczoraj moja babcia siedziała

sobie w fotelu, rozmawialiśmy. Wczoraj w

południe gdy podawałem jej obiad nagle się

skuliła i powiedziała do mnie "umieram".

Podawaliśmy jej tlen, reanimowaliśmy ją.

Gdy przyjechało pogotowie okazało się, że

to wylew krwi do mózgu. Lekarze zabrali ją

do gliwickiego szpitala, robili co mogli,

niestety moja kochana babcia Teklunia

zmarła dzisiaj nad ranem. Przeżyła 116 lat,

2 miesiące i 9 dni - mówi z wielkim bólem

Adam Stachowski.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we

wtorek (23 sierpnia) o g. 10.00 w kościele

św. Jerzego w Gliwicach-Łabędach.

REKLAMA

$54

Shop Now

Resort Bamboo P

Aleksandra Ratajczak

FACEBOOK TWITTER MESSENGER WYŚLIJ

 LINK

Czwartek, 8 września 2022r.  więcej » ZNAJDŹ NAS:  

PREMIUM WYDARZENIA POLITYKA PLOTKI PIENIĄDZE HOBBY SPORT SERIALE ZDROWIE RABATY QUIZY HOROSKOPY

https://www.fakt.pl/
https://www.fakt.pl/wydarzenia
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/slask
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=tn0HEObMiTgJ0jPrtax8TqryP8R8cndoosFlAFGPD9lCr4N59Qm9X8f2KuIP7Ank7QDfkCSi6Z6AV0fzerfPbD_z_KyKj4vS22NjMTalB-ZLAR-Quix41vOKmi3l8Xkp-rdpqoEfod4k9Wuw8l_ZpXZGBp3qQAUTIwg8G_Sruk7P2IfDPqGXpQOaSvAXd_6aURiJPE_QyxFvaY8HLpDRImgyfl9tNiBtTaBUW_Bq-59WmY0RzzUAZJnKIrhZWS5to7fGO4JCfw6S0pMXjRH8pxhvyObrQDVPP7vx24g2XnEnPUa8tpR2xCQecPM5tUmL0cpmBffFuATW9tIkC-SKOkkl43w0W36dEF2Seaz4rMvMdKIgoyDVIu4I5ehM6zhAqWLWkCG82HE2M6zxrQ2XE43PWFTVG2dmgqtHN90lyH_xV8lrQCbXHLKl8maTac2caWqYLcwccJ5kvH0sadPZZg6PWXBkvfRn8bHnk1f3N4h9fzZQ&maxdest=http%3A%2F%2Fcariloha.com%3Futm_term%3Dlogo%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dnonbuyers
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=NrQM2ObMiTgJ0jPrtax8TqryP8R8cndoosFlAFGPD9lCr4N59Qm9X8f2KuIP7Ank7QDfkCSi6Z6AV0fzerfPbD_z_KyKj4vS22NjMTalB-ZLAR-Quix41vOKmi3l8Xkp-rdpqoEfod4k9Wuw8l_ZpXZGBp1nNT0ooqkjSe4El5MREgAXJSxSci4pS9CObvbx6av4Tt0VlFABUXr93o8OCbPoGf3Na5usOhTpkHWrGuGAWsy52_Jl-_5XUxQyVo0bZ2YLedeqWuZcoOV_ToUMy1nIOgvBwLd5NG2_mFfgKPmE-nune30niWzftlsgkZ34RYuH5OInx8c1Ie6ETddGzTYkJOfg-3-68wZrH1cFyhA95E1n7VZcHC_d6C7V_Y_0NQ4NgRzon9dHfI4rk4Lm3SP9uPAw1ilvdGVg0iH3FW_8PcXRESq6NwREH7J8Xe8B-IqnaWarixU8GqL26-fKG6BcZVMZKX6cya7jeqmJMvt6r-Lr&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.cariloha.com%2Fresort-bamboo-pillowcase-set%2F%3Futm_term%3Dproduct%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dnonbuyers
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.fakt.pl%2Fwydarzenia%2Fpolska%2Fslask%2Fzmarla-tekla-juniewicz-116-l-z-gliwic-byla-najstarsza-polka-i-druga-najstarsza-zyjaca%2Fw4xvn4x&quote=Zmar%C5%82a%20najstarsza%20Polka%20i%20druga%20najstarsza%20osoba%20na%20%C5%9Bwiecie.%20Tekla%20Juniewicz%20mia%C5%82a%20116%20lat
https://twitter.com/intent/tweet?source=https%3A%2F%2Fwww.fakt.pl%2Fwydarzenia%2Fpolska%2Fslask%2Fzmarla-tekla-juniewicz-116-l-z-gliwic-byla-najstarsza-polka-i-druga-najstarsza-zyjaca%2Fw4xvn4x&text=Zmar%C5%82a%20najstarsza%20Polka%20i%20druga%20najstarsza%20osoba%20na%20%C5%9Bwiecie.%20Tekla%20Juniewicz%20mia%C5%82a%20116%20lat%3A%20https%3A%2F%2Fwww.fakt.pl%2Fwydarzenia%2Fpolska%2Fslask%2Fzmarla-tekla-juniewicz-116-l-z-gliwic-byla-najstarsza-polka-i-druga-najstarsza-zyjaca%2Fw4xvn4x
javascript:window.location='mailto:?body=%27%20+%20window.location;
https://www.fakt.pl/
https://pogoda.onet.pl/?utm_source=fakt&utm_medium=menu
https://www.facebook.com/fakt24pl/
https://twitter.com/FAKT24PL
https://www.fakt.pl/premium
https://www.fakt.pl/wydarzenia
https://www.fakt.pl/polityka
https://www.fakt.pl/plotki
https://www.fakt.pl/pieniadze
https://www.fakt.pl/hobby
https://sport.fakt.pl/
https://www.fakt.pl/hobby/seriale
https://www.fakt.pl/zdrowie
https://www.fakt.pl/kodyrabatowe
https://www.fakt.pl/quiz
https://www.fakt.pl/horoskop


9/7/22, 8:04 PM Zmarła Tekla Juniewicz († 116 l.) z Gliwic. Była najstarsza Polką i druga najstarsza żyjąca osobą na świecie

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/slask/zmarla-tekla-juniewicz-116-l-z-gliwic-byla-najstarsza-polka-i-druga-najstarsza-zyjaca/w4xvn4x 2/5

robili co mogli, niestety moja
babcia odeszła - mówi z wielkim
żalem Adam Stachowski, wnuk
pani Tekli, który od lat się nią
opiekował.

Tekla Juniewicz przeżyła 116 lat, 2 miesiące i 9 dni.
Zmarła 19 sierpnia br. Foto: arch.prywatne / -

ZOBACZ TAKŻE

Pani Tekla ma
115 lat: Jestem
najstarszą
babcią w…

116 urodziny
pani Tekli z
Gliwic! To druga
najstarsza…

116 urodziny pani Tekli Juniewicz z Gliwic

1 /6 Tekla Juniewicz
przeżyła 116 lat, 2 miesiące
i 9 dni. Zmarła 19 sierpnia
br.

2 /6 Pani Tekla była
rekordzistką
długowieczności

3 /6 To
archiwalne
zdjęcia z
premierem
Mateuszem
Morawieckim,
który ją
niegdyś
odwiedził

4 /6 Zdjęcia z
archiwum
prywatnego.
Pani Tekla była
piękną kobietą

5 /6 W ub.
roku
doczekała się
swojej
praprawnuczki.
Mała Iga
przyszła na
świat w dniu
urodzin pani
Tekli

6 /6
Najstarsza
Polka zawsze
była
obdarowywana
kwiatami

Tematy: #ZMARŁA NAJSTARSZA

#TEKLA JUNIEWICZ  #ŚMIERĆ

#GLIWICE

6 Zobacz zdjęcia
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