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Strona główna Pro Memoriam Linki przydatne Forum Leżajsk FB Almanach Nr 3/2009 Hausner z Tarnawca

'Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci'. - Wisława Szymborska

czwartek, 12 czerwca 2014

Wiktoria Milli i Rudolf Nida Ks. Franciszek Szurmiak

Wiktoria Milli ur. się 11 lipca 1867, Dornbach, par. Tarnawiec (Index mieszkanców
Dornbach).  

Wiktoria była córką Justyna Milli kolonisty z Dornbach (Tarnawiec) i Marianny z
Szurmiaków. Justyn s. Jana Milli i Barbary Jose był krawcem, urodził się w Tarnawcu,
mieszkał w Jarosławiu, w księgach zapisano, że był obywatelem miasta Jarosławia.
Marianna Szurmiak c. Marcina i Agnieszki z Obarów ur. się w Łączkach Jagiellońskich ?
obw. Tarnów. 

Wiktoria Milli mieszkała z mężem Rudolfem Nidą w Krakowie, Lubicz 20 (Spis ludności
Krakowa z 1900 roku). Na stronie Krakowski Kazimierz w Spisie nazwisk i profesji
Kraków 1897-1907 figuruje Rudolf Nida, jako urzędnik kolejowy, zamieszkały jednak
przy ul. Rakowickiej 3. Z kolei wg Księgi Adresowej Krakowa z 1925 roku Nida Rudolf
mieszka przy ul. Wita Stwosza 28, a w 1932 r był już na emeryturze i mieszkał na ul.
Wita Stwosza 27.
Rudolf Nida był urzędnikiem kolejowym.  

(Księga Zapowiedzi Dornbach 1865 Fot. P1160033.jpg)

Kamienica ul. Lubicz 20 w Krakowie
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Rudolf i Wiktoria Nidowie mieli trzech synów: Władysław, Stanisław i Tadeusz. 
Na portalu genealogicznym Lubelskie Korzenie w Bazie Indeksów Lubelszczyzny
odnalazłam metrykę zgonu Stanisława Nidy s. Rudolfa i Wiktorii z Millich.
Stanisław Nida ur. 31 X 1899 w Krakowie. Zmarł 8 marca 1941 roku w Szpitalu Św.
Karola Puławach. Inżynier, lat 41. Zostawił owdowiałą żonę Helenę z Żochowskich.  

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-11982-2336-28?
cc=1867931&%20wc=M9WP-1YN:803742865

***
Tadeusz Nida ur. się 14.04.1901 - syn Rudolfa Nidy i Wiktorii z d. Milli był magistrem
inżynierem górnictwa. Poślubił Wandę Włodarkiewicz Jezierską c. Wiktorii i Piotra
Jezierskiego.  

 

Tadeusz i Wanda mieli dwoje dzieci: Grażynę i Tadeusza. Zmarł 3.05.1979 roku.  
Żona Wanda ur. 5.04.1922 w Nacławie pow. Kościan woj. wielkopolskie.  

Pracowała w Rybniku w sanatorium odwyku alkoholowego. Potem pracowała na kolei od
1960 do 1981 w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego. Jej pogrzeb odbył sie 5 stycznia 2011
roku w Des Plaines.IL. USA na All Saints Cemetery.

Czcigodnej Wanda Wladyslawa Nida strona: encyclopediasupreme.org/Babcia
Slow Madrosci Wandy Wladyslawa Nida: encyclopediasupreme.org/Warpeace.txt

***

Jan Pawel Lary Lubek przesłał mi zdjęcia oraz opracowany przez niego biogram ks.
Franciszka Szurmiaka:  

Ks. Franciszek Szurmiak - syn Agnieszki i Marcina Szurmiaka, zarządcy dóbr. Urodził się
12-VIII-1836, w Łączkach Jagiellońskich pow. Krosno. Szkołę podstawową ukończył w
parafii rodzinnej, gimnazjum z matura w 1860 w Jaśle. Teologie studiował w Tarnowie i
tu 20-VII-1864, przyjął święcenia kapłańskie z rak biskupa Józefa Alojski Pukalskiego,
biskupa Tarnowskiego 1852-1885. Od 22 VII 1864, pracował jako wikary w Lisiej Górze,
od 28 XI 1867, w katedrze tarnowskiej. Był dyrektorem zakrystii i katechetą w szkole
trywialnej w Strusinie. Był dobrym kaznodzieją i wytrwałym spowiednikiem. Od 1868,
pracował jako katecheta w ochronce sierot. 18 I 1870, został prefektem Seminarium
Duchownego a 22 VII 1870, profesorem (zastępczym) prawa i historii Kościoła, 19 I
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1871, ojcem duchownym. Jako ojciec duchowny
wykładał liturgike. 7 VIII 1873, otrzymał nominacje
na wicedyrektora seminarium. Kontynuował po
swoim poprzedniku rozbudowę i wystrój kaplicy
seminaryjnej. W tym czasie zajmował się nadto
kaznodziejstwem w tej samej katedrze, jak i w
sąsiednich kościołach. Pomagał w budowie
kościoła i klasztoru księży filipinów, którzy po
osunięciu podczas Kulturkampfu z Wielkopolski
(Gostynia) osiedlili się w Tarnowie. 27 VIII 1878,
został instytuowany na probostwo w Czerminie.
Przebudował i odremontował zewnątrz i
wewnątrz kościół. Kupił nowy ołtarz i sporo
paramentów liturgicznych. Odnowił tez plebanie i
budynki gospodarcze. Wybudował organistówkę,
poprawił dom kościelnego. Po kilku latach
remontował po raz drugi wspomniane budynki.

Ogrodził cmentarz parafialny. Starał się o budowę nowej szkoły w Czerminie. Na ten cel
oddal za zgoda Kurii jeden mórg plebańskiego pola. Stara szkole przejął na
organistówkę.  
Pełnił wiele urzędów i posiadał wiele odznaczeń. Od 18 V 1881, był notariuszem
dekanatu radomyskiego, od 30 VIII 1882, wicedziekanem, a od 17 I 1887, dziekanem
tego dekanatu. 25 XI 1891, został dziekanem dekanatu mieleckiego, 28 XI 1889,
egzaminatorem posynodalnym. Zasłabł 5 I 1932, w fotelu oczekując na pocztę.
Wikariusze wezwani przez najbliższe otoczenie ks. Szurmiaka przerwali kolędę, udzielili
mu ostatnich sakramentów i wezwali lekarza. Wkrótce nastąpił zgon. Ciało jego
spoczęło w podziemiach kaplicy cmentarnej. Podczas drugiej wojny światowej, gdy front
na kilka miesięcy zatrzymał się w okolicach Czermina, wyrzucono jego kości z trumny, w
której pochowano zabitego wyższego rangą radzieckiego żołnierza. Za
życia oddawał wszystko co miał Kościołowi i ubogim. Po śmierci oddal nawet
własną trumnę. Zmarł 6 I 1932, w Czerminie gdzie był proboszczem aż 54 lat.
Ksiądz Franciszek się tez zaangażował w straż pożarną Czermina. W 1923, strażacy z
Czermina od Zarządu Powiatowego otrzymali w nagrodę drabinę „Szczerbowskiego".
Naczelnikiem straży byl ks. prałat Franciszek Szurmiak - miejscowy proboszcz, który
zapisał sie jako dobry organizator i wniósł znaczący wkład w rozwój bazy materialnej
jednostki. W 1925 roku na funkcje naczelnika powołano Jana Myjaka Z Zadworza, a na
prezesa Mariana Nidę - właściciela miejscowej gospody, pełniącego rownież prezesa
rejonowego straży pożarnej. Ksiądz Szurmiak został odznaczony EC 3-XII-1873, i RM w
1886. Od 11-X-1888, był honorowym kanonikiem kapituły tarnowskiej.
Otrzymał tytuł szambelana papieskiego w 1904.
Sad grodzki, Oddział I Mielec, dnia 26 lutego 1932 Dekret przyznania spadku, Spadek po
sp. księdzu Franciszku Szurmiaku zmarłym dnia 6 stycznia 1932 w Czerminie - bez
pozostawienia rozporządzenia ostatniej woli - skutkiem zrzeczenia się spadku przez
Wiktorje Nida z d. Milli i Józefie Milli stosownie ustawowego porządku dziedziczenia przy
uwzględnieniu przepisu 761 uc. kościołowi rzymsko-katolickiemu w Czerminie w
połowie oraz funduszowi ubogich gminy Czermin w drugiej połowie na własność i na tem
uznaje się postępowanie spadkowe za ukończone. 
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Autor: Anna D. Ordyczynska o 22:42 

Etykiety: Dornbach, Family Search, Kraków, Lubelskie Korzenie, lubgens, Milii Wiktoria, Milli, Milli

Justyn, Nida Rudolf, Nida Stanisław, Nida Tadeusz, Puławy, Szurmiak Franciszek ks., Tarnawiec

Fot. Prawdopodobnie Justyn Milli i Marianna Szurmiak - rodzice Wiktorii Milli 

***
Linki powiązane z rodziną Milli: 

Antoni Milli

Milli Roman (1896-1933)

Anna Milli Tokarska

Poszukiwanie przodków Milli
Jan Krach Królem Kurkowym we Lwowie

ks. Franciszek Szurmiak

Odpowiedzi

19 komentarzy:

DA MAN!!! 2 sierpnia 2018 01:34

Bardzo dziekuje ze mojego pra-dziadzka & pra-babci pamietacie. Rudolf mial trzecg synow, jeden z
nich byl moj dziadek tadeusz nida, jeden z braci napisal ksiazke: 'meloracja po lesie' nie moge tej
ksiaszki nigdzie znalesc. Jeden z braci umarl na zawal jak uslyszal ze niemcy przychodza. Wszyscy
3 ukonczyli fakultet. Tadeusz Nida zakonczyl inzyniera magistra, potem pracowal, dozorowal w
kopalni jak tnt explowowalo wegiel kilometr pod ziemia. Wracal sie wciaz brudny jak muzyn do
domu. Potem uczyl technikum gurnictwa!!!

Odpowiedz

Anonimowy 2 grudnia 2020 22:45

POPRAWIONY MATERIAL: 
 
*** 
Tadeusz i Wanda Nida ( http://encyclopediasupreme.org/nidas.pdf ) mieli dwoje
dzieci: Grażynę i Tadeusza. Zmarł 3.05.1979 roku. Jego pogrzeb odbyl sie 7.5.1979 w
Rybniku. 
 
Żona Wanda ur. 5.04.1922 w Nacławie pow. Kościan woj. Wielkopolskie. 
Pracowała w Rybniku w sanatorium odwyku alkoholowego. Potem pracowała na kolei
od 1960 do 1981 w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego. Jej pogrzeb odbył sie w godzinie
Milosierdzia Bozego (byla sluga Milosierdzia Bozego 1980 - 2011) 5 stycznia 2011 roku
w Des Plaines, IL, USA na All Saints Cemetery. 
 
Czcigodnej Wanda Wladyslawa Nida strony:  
 
http://encyclopediasupreme.org/Babcia 
Slowa Madrosci Wandy Wladyslawa Nida:  
encyclopediasupreme.org/jp2/Warpeace.txt 
Wandy Nida Ulubiony Park; Jej Zdjecie w Ulubionym Swetrze: 
http://encyclopediasupreme.org/mp3/SantaWandaNidaPark.jpg 
*** 
 
DZIEKUJE ZA NIC NIEWDZIECZNEMY BABISKU ANNIE ORDYCZYNSKIEJ BO
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Odpowiedz

Odpowiedzi

Odpowiedz

Odpowiedzi

Odpowiedz

ZDJECIA DZIADKA I BABCI NIE DOLACZYLA CHOCIARZ JA O TO STO RAZY
PROSILISMY!!! 

DA MAN!!! 3 sierpnia 2018 20:36

rudolf nida sie urodzil 8.20.1865!

Odpowiedz

!+!!THE ETERNAL TRUTH ON WIKI-PEDO-IA, WIKISCUM, WIKIHYPOCRITES,
WIKILOWLIFES, WIKINOBODIES, ETC!!!+ 10 września 2018 23:20

Nie wiem dlatrzego ta wariatka anna ordyczynska pisala o naszych przodkach jak tyle nie
wiadomych zostawila o rudolfie nida & wiktoria milli. Jego syn Tadeusz Nida sie urodzil
4/14/1901, zmarl 5/3/1979. 

Rudolf mial trzech synow, jeden z nich byl moj dziadek tadeusz nida, jeden z braci napisal ksiazke:
'melioracja po lesie' nie moge tej ksiaszki nigdzie znalesc. Jeden z braci umarl na zawal jak uslyszal
ze niemcy przychodza. Wszyscy 3 ukonczyli fakultet dzieki naszemu pra, pra wujkowi Szurmiak
Franciszek: encyclopediasupreme.org/Franciszek_Szurmiak_Pralat 
Tadeusz Nida zakonczyl inzyniera magistra gornictwa, potem pracowal, dozorowal w kopalni jak
tnt explodowalo wegiel kilometr pod ziemia. Wracal sie wciaz brudny jak muzyn do domu. Potem
uczyl technikum gurnictwa!!!

Odpowiedz

Wanda 13 czerwca 2019 22:21

Magister Inzynier Tadeusz Nida uczyl piecioletni Technikum Gornictwa w Rybniku w
roznych okresach swego zycia!!! zstrybnik.pl/post/Historia
encyclopediasupreme.org/jp2/stalinwaspoisoned.txt
encyclopediasupreme.org/jp2/Franciszek_Szurmiak_Pralat.txt

DA MAN!!! 22 lutego 2019 23:49

Wszyscy synowie ukonczyli fakultety!

Odpowiedz

!+!!THE ETERNAL TRUTH ON WIKI-PEDO-IA, WIKISCUM, WIKIHYPOCRITES,
WIKILOWLIFES, WIKINOBODIES, ETC!!!+ 11 czerwca 2019 01:17

Stanislaw zmarl majac 41 lat. Tadeusz po skonczeniu pracy w podziemiach kopaln uczyl technikum
gornictwa. Raz mu powiedzieli ze ma zdjac krzyz a wlozyc zdjecie komrada krwiopijce stalina. On
madrze odpowiedzial: Ja krzyz nie wlozylem, ja go nie sciagne.

Odpowiedz

Wanda 13 czerwca 2019 22:17

Ten komentarz został usunięty przez autora.

Wanda 13 czerwca 2019 22:19

Magister Inzynier Tadeusz Nida uczyl piecioletni Technikum Gornictwa w Rybniku w
roznych okresach swego zycia!!! zstrybnik.pl/post/Historia
encyclopediasupreme.org/jp2/stalinwaspoisoned.txt
encyclopediasupreme.org/jp2/Franciszek_Szurmiak_Pralat.txt

Wanda 13 czerwca 2019 22:29

Raz mu wladze nakazaly ze ma zdjac krzyz w jego uczelni a wlozyc zdjecie komrada
krwiopijce stalina. On madrze im odpowiedzial: "ja krzyz nie wlozylem, ja go nie
zamienie!"

Wanda 13 czerwca 2019 22:14
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Ten komentarz został usunięty przez autora.

Odpowiedz

Wanda 13 czerwca 2019 22:49

Rudolf Nida mieszkal na ulicy https://zyciorysy.info/wit-stwosz/

Odpowiedz

Jan Pawel Lary Lubek 28 grudnia 2019 21:21

Prosilem sto razy ta wariatke Anne Ordyczynska ktora prowadzi ta strone jak juze pisze, niech
napisze w calosci i poprawnie albo wogole nie, nigdy nie odpowiada krolewna montehrysto; LASKI
BEZ!!! Mase bledow jest do poprawienia!

Odpowiedz

Jan Pawel Lary Lubek 28 grudnia 2019 21:27

Ten komentarz został usunięty przez autora.

Odpowiedz

Jan Pawel Lary Lubek 28 grudnia 2019 21:32

Ten komentarz został usunięty przez autora.

Odpowiedz

Jan Pawel Lary Lubek 31 grudnia 2019 23:50

POPRAWKA ZYCIORYSU CZCIGODNEJ WANDA WLADYSLAWA NIDA: 

*** 

Tadeusz Nida ur. się 14.04.1901 - syn Rudolfa Nidy i Wiktorii z d. Milli był magistrem inżynierem
górnictwa. Poślubił Wandę Włodarkiewicz Jezierską c. Wiktorii i Piotra Jezierskiego. 
Tadeusz i Wanda mieli dwoje dzieci: Grażynę i Tadeusza. Zmarł Maja 3 1979 roku. 
Żona Wanda ur. 5.04.1922 w Nacławie pow. Kościan woj. wielkopolskie. 
Pracowała na kolei od 1960 do 1981 w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego. Przedtem pracowala w
Rybnickim sanatorium od odwyku alkolowego. Zmarła ciezka smiercia z rurami w przelyku
(intrusive intubation tubes) 16.11.2010, w dzien Matki Bozej Milosierdzia a byla wierna sluga
Milosierdzia Bozego od wielu dekad. Miała pogrzeb 5 stycznia 2011 roku w Des Plaines, IL, USA w
All Saints Cemetery. Byla wlozona do krypty dokladnie o 3pm, w Godzine Milosierdzia Bozego. 

W usa ("ziemia obiecana" tylko w bajce i nikomu tu nie radze przyjechac bo bedziecie za grosze
pracowali i bedziecie poniewierani a kosciol wam nawet gozik z petelka nie da) pracowala prawie
do konca opiekujac sie przewaznie polskimi dziecmi. 

Wladyslaw Nida, brat Tadeusza i Stanislawa Nida: 

www.myheritage.com/names/w%C5%82adys%C5%82aw_nida 

billiongraves.com/grave/W%C5%82adys%C5%82aw-Nida/25981429

Odpowiedz

Remembering Precious Wanda 11 stycznia 2020 00:42

Przed praca w kolei Czcigodna Wanda Nida pracowala w osrodku odwykowym, antyalkoholowym
na ulicy Ruckiej w Rybniku!

Odpowiedz

Anonimowy 6 września 2021 07:34

https://www.myheritage.com/names/w%C5%82adys%C5%82aw_nida 
https://www.myheritage.com/names/stanis%C5%82aw_nida

Odpowiedz

Anonimowy 6 września 2021 07:41

anna ordycz swego polskiego nie zna: 

Czcigodnej Wanda Wladyslawa Nida strona: encyclopediasupreme.org/Babcia /babcia (co
wszystko przezyla przy koncu w szpitalu i jakie cyrki sie potem dzialy i dzieja sie, w badaniu
okolicznosci jej odejscia) 
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