Eugenia Raczynska
March 11, 1923 - August 7, 2017

Eugenia Raczynska, 94 of Clifton passed away peacefully at her home on August 7, 2017.
She was born in Warsaw Poland. Eugenia was predeceased by her husband Andrew
Raczynski who passed away in 1976 and her son George who passed away in 2007. She
is survived by her two sons Andrew and Christopher with their families and her beloved
nephew Krzysztof Rychter who was taking care of her. Eugenia was an excellent Polish
language teacher at the Adam Mickiewicz Polish School in Passaic. She worked at the
Keystone Camera Company as a Quality Controller. She will be greatly missed.

Cemetery

Events

St. Michael's Cemetery

AUG

120 Saddle River Rd

9

South Hackensack, NJ, 07606

Visitation

09:00AM - 10:00AM

Van Tassel Funeral Home
337 Belleville Avenue, Bloomfield, NJ, US, 07003

AUG
9

Funeral Service

10:00AM - 10:30AM

Van Tassel Funeral Home
337 Belleville Avenue, Bloomfield, NJ, US, 07003

Comments

“

Krzysiu, sle Ci (bo juz od 26 czerwca jestem w Polsce) wyrazy glebokiego
wspolczucia. Wiem jak wiele znaczyla dla Ciebie Twoja Ciocia. Coz, pozostala Ci o
niej pamiec i milosc, ktora zawsze bedziesz nosil w sercu. To bardzo szlachetne
uczucie, tak bardzo jak Ty szlachetnie i z poswieceniem opiekowales sie ta kobieta o
niepowtarzalnym uroku, dobroci, zyjaca w umilowaniu naszej ojczyzny i pozytywnej
polskosci. PANI GIENIA R.I.P. zawsze bedzie w moim sercu i pamieci. Byla
naprawde wielka dama o niezwyklym takcie. Nader zas wszystko byla osoba
kochajaca innych ludzi. Ty zas byles dla niej szczegolna postacia ---- tak naprawde,
to Ty byles jej synem, ktorego bardzo kochala. Wytrwaj to nieszczescie przyjacielu
moj. Czas zagoi Twoje rany, a Ciocia Twoja rozpoczela znacznie mniej meczaca
wedrowke, niz ta nasza ziemska. Niech spoczywa w spokoju.
Krystyna Sak Haft.

Krystyna Sak Haft - August 10, 2017 at 12:49 AM

“

Żegnając naszą drogą, kochaną panią Raczyńska - bohaterską Warszawiankę,
osobę o wielkiej kulturze i elegancji, dla której przekazywanie polskości dzieciom i
młodzieży było treścią życia - łączę się w smutku z Krzysztofem, jej szlachetnym
siostrzeńcem i wiernym opiekunem, oraz ze wszystkimi przyjaciółmi.

Anna Batchan - August 09, 2017 at 06:11 AM

“

Treasured Lilies Spray was purchased for the family of Eugenia Raczynska.

August 08, 2017 at 03:43 PM

