
Zbrodnia Wołyńska
https://zbrodniawolynska.pl/zw1/swiadkowie/15048,NOWE-Teresa-Krystyna-Winnicka-siostra-Cecylia-felicjanka-ur-
1111943-roku-w-Sarna.html
2023-05-26, 16:59

Teresa Krystyna Winnicka – siostra Cecylia, felicjanka, ur. 1.11.1943 roku w
Sarnach na Wołyniu
Posłuchaj siostry Cecylii, która opowiada o rzezi dokonanej na ludności polskiej przez ukraińskich
nacjonalistów na Wołyniu podczas II wojny światowej. Świadectwo jest częścią projektu Archiwum
IPN „Świadkowie historii”, którego celem jest ocalenie dla potomnych bezcennych relacji osób, które
widziały historię Polski na własne oczy lub znają ją dobrze z opowieści swoich rodziców. Dzięki nim
możemy dowiedzieć się więcej o latach wojny, okupacji i komunizmu!

Teresa Krystyna Winnicka – siostra Cecylia, felicjanka, ur. 1.11.1943 roku w
Sarnach na Wołyniu, przyszła na świat w roku Rzezi Wołyńskiej. Jej rodzina,
mieszkająca we wsi Janówka pod Sarnami, cudem ocalała, tylko dlatego, że ich
dom był na końcu wioski. Kiedy paliły się pierwsze chałupy, oni uciekli do
pobliskiego lasu. ℹ Potem mieszkała jeszcze w Sarnach i w maleńkiej osadzie
polskiej pod Sarnami. Pod koniec wojny, w 1945 roku, uciekając przed bandami
ukraińskimi, Winniccy osiedli na dwa lata we wsi Czerniczyn pod Chełmem, w
opuszczonym domu należącym do Ukraińców. Uciekli, ostrzeżeni o powrocie
gospodarzy. W końcu zamieszkali w województwie olsztyńskim, we wsi
Szerokopaś. W 1959 roku Teresa Winnicka jako szesnastolatka przyszła do
Zgromadzenia Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo, CSSF, jednak dopiero dwa
lata później została przyjęta do postulatu jako siostra Cecylia. Rodzina
Winnickich cudem uniknęła Rzezi Wołyńskiej: zaplanowanej i metodycznej
eksterminacji ludności polskiej na Wołyniu dokonanej w latach 1943–1945 przez
Ukraińców, tj. przez Ukraińską Armię Powstańczą, Organizację Ukraińskich
Nacjonalistów oraz miejscową ludność.



 
Polecamy tekst "Rzeź Wołyńska w relacji Siostry Cecylii CSSF – Teresy
Krystyny Winnickiej" na stronie Przystanek Historia:
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