Walter Petryshyn
January 22, 1929 - March 21, 2020

Walter Petryshyn, 91, of Cranford passed away on March 21, 2019. Beloved husband of
the late Arcadia.
Brother of Olga Hnateyko of Clifton.
Mr. Petryshyn was born in Ukraine and came to the US in 1951 settling in Paterson before
moving to New Brunswick and the last 20 years in Cranford.
He was a professor of Mathematics for over 30 years and last taught at Rutgers University
in New Brunswick
Funeral and burial are private.

Cemetery
St. Andrew's Cemetery
244 Main Stret
South Bound Brook, NJ, 08880

Comments

“

Дорогі Цьоцю Олю і вуйку Мироне!
Дорога Родино!
В день похорону нашого дорогого вуйка Влодка єднаюсь з Вами думкою,
молитвою, духовною підтримкою і обіймами.
У житті кожного із нас є такі моменти, якими щиро дорожимо. Вони бо завжди
гріють своїм теплом.
Одним із моїм спогадів про вуйка Влодка є наш з ним спільний танець. То було
на весіллі в Україні ще в 1994 році. Вуйко Влодко запросив мене, тоді ще
чотирнадцятирічну племінницю, до танцю. І те, що я дуже люблю танцювати і,
кажуть, що маю відчуття до танцю, незавжди зводило мене з хорошими
партнерами. А тут щиро зізнаюсь: вуйко Влодко був моїм найкращим партнером
з танців. Уявіть собі: українське сільське весілля, українська весільна музика, а
ми танцюємо фокстрот!! Тоді це був справжній майстер-клас від вуйка із
фокстротівських па.
Згодом, під час мого навчання в Америці, я була у вас в гостях на канікулах.
Незабутні враження залишились з тих днів, коли вуйко Влодко разом з вуйком
Мироном відкривали для мене Нью Йорк. Тоді я вперше побачила океан! Ті білі
засніжені пляжі!
А ще я часто хвалюсь перед своїми друзями, що була на справжньому Бродвей
Шоу. Вуйко Влодко був театралом. І на мій перший мюзикл, тоді це був
'Знедолені' Гюґо, мене завів таки він.
І ще! Вуйко Влодко був гостем на моєму весіллі! І звичайно ж наступного дня
був з ним і театр і пісні під скрипку у віденській кав'ярні Львова.
Сьогодні згадую вуйка Влодка з теплом і усмішкою. З вдячністю за танець і
мюзикл. З вдячністю за більші і дрібніші вияви його доброти і щирості.
Нехай милостивий Господь простить йому усі прогрішення. Винагородить за
добрі діла і прийме до Свого Царства Небесного! Вічна Йому Пам'ять!
Оксана Станішеська
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