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#poznań

#kprm

#premier mateusz morawiecki



#najstarsza Polka

#113-latka

Udostepnij


W piątek Tekla Juniewicz spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim.
"Kiedy żartujemy, nie chorujemy" - powiedziała najstarsza Polka.



113-latka urodziła się w Krupsku niedaleko Lwowa, obecnie mieszka w Gliwicach. Ojciec Tekli,
Jan Dadak, pracował u hrabiego Lanckorońskiego, pomagał w utrzymaniu stawów. Matka Tekli,



Katarzyna z domu Szkwyrko, zajmowała się domem, zmarła podczas I wojny światowej. Tekla
wychowała się w szkole sióstr szarytek w Przeworsku, które pieszczotliwie nazywały ją



„Kluska”. W 1927 poślubiła Jana Juniewicza, po czym przeprowadziła się z nim do Borysławia,
gdzie jej mąż podjął pracę w kopalni wosku ziemnego. W 1928 przyszła na świat ich córka
Janina, a rok później Urszula. W listopadzie 1945, podczas repatriacji, wraz z mężem i córkami



opuściła terytorium Związku Radzieckiego. Juniewiczowie planowali przenieść się do
Wałbrzycha, jednak za namową znajomych z którymi podróżowali wysiedli, gdy pociąg
zatrzymał się w Gliwicach.



Najstarsza Polka urodziny obchodziła 10. czerwca - wtedy premier Mateusz Morawiecki wysłał
do niej list - Za Panią ponad wiek polskiej historii i piękna życiowa droga związana z dziejami
naszej Ojczyzny. Takie życie to skarbnica wiedzy dla kolejnych pokoleń Polaków. Cieszę się, że
https://wtk.pl/news/49866-najstarsza-polka-ma-113-lat-kawalera-nie-szukam-zjesc-lubie-a-i-troszke-dla-zdrowia-wypije



Tak wygląda walka z ogniem. Strażacy
pokazali nagranie z kamery na hełmie
jednego z nich [VIDEO]
2-letnia dziewczynka połknęła tabletkę do
zmywarki
Trasa S5: pędziła ekspresówką ponad 200
km/h (VIDEO)
Ty, a nie twój telefon tworzysz koloryt
świąt. Akcja #SzaryEkran
Znacząco podrożeją słodkie napoje i
„małpki”. Ministerstwo Zdrowia wprowadzi
w przyszłym roku nowe podatki
Posłowie przez całą noc obradowali nad
ustawą dyscyplinującą sędziów forsowaną
przez PiS
Brutalnie napadali udając policjantów.
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wciąż pozostaje Pani w dobrym zdrowiu i dzieli się Pani swym doświadczeniem, które jest dla
nas drogocennym dziedzictwem - napisał w czerwcu premier.
Na początku sierpnia Mateusz Morawiecki odwiedził panią Teklę osobiście. O czym
poinformował na twitterze.

Mateusz Morawiecki
@MorawieckiM

"Kiedy żartujemy, nie chorujemy" - odpowiedziała pani Tekla,
która skończyła 113 lat, spytana o receptę na długowieczność
Pani Tekla była świadkiem historycznych wydarzeń - obu
wojen, przejazdu Marszałka Piłsudskiego oraz odzyskania
Niepodległości. Dziękuję za to spotkanie
Top Wideo
Mieszkaniec Rataj stworzył we
własnym ogrodzie szopkę i
zagrodę reniferów

9 mln zł na najdroższy lek na
świecie - zebrane! Jak teraz
potoczy się historia półrocznego
Alexa?
Największa Wigilia w Polsce po

2 090 13:20 - 2 sie 2019

raz 10. na MTP. Do świątecznego
stołu zasiadło półtora tysiąca

Ludzie o tym mówią: 482

potrzebujących

113-latka pytana przez premiera o swój sposób na długowieczność odpowiedziała - Kiedy

Tygrysy po przejściach: "Gogh

żartujemy, nie chorujemy. Nieco więcej o życiu Telki opowiedziała lokalnemu portalowi

wyszedł na mały przedwybieg, a

gliwice.eu jej wnuczka – Nie ma żadnego sposobu. Babcia zawsze tłusto jadła, smażyła na

Kan zerka na świat" [WIDEO]

smalcu, używała pełnotłustego sera i dużej ilości majonezu, a tort robiła z osiemnastu jaj. Cała
tajemnica polega na tym, że babcia nie wracała do przeszłości, nigdy nie rozpamiętywała, kto jej
co złego zrobił. Odcinała się od złych rzeczy i stresu. Gdy coś poszło nie tak zawsze

Piesza wchodzi przed samochód
na czerwonym świetle - wideo

powtarzała, że dobrze, że tylko tyle się narobiło – powiedziała wnuczka Anna.
Pani Tekla ma dwie córki, 5 wnuków, 4 prawnuki, 2 praprawnuków. – Dzięki Bogu zdrowo się

czuję i rodzinę mam bardzo dobrą. Dbają o mnie. Kawalera nie szukam, zjeść lubię, a i troszkę
dla zdrowia wypiję. Ubolewam tylko, że znajomych już nie mam, bo pomarli. Jakbym miała
samochód, to bym pod Lwów pojechała zobaczyć, czy dom jeszcze stoi – mówi pani Tekla.
Obecnie kobietą opiekują się wnuki.
Według gliwickich mediów Pani Tekla nadal bardzo lubi oglądać telewizję, zwłaszcza
przysłuchiwać się wiadomościom i programom publicystycznym. Jak informował w czerwcu jej
wnuk, potra rzucić celną ripostę dyskutującym na szklanym ekranie politykom.
Jak podają lokalne media Tekla Juniewicz jest tylko najstarszą mieszkanką Polski, ale jest też
7. w Europie i 21. na świecie wśród najdłużej żyjących.
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