Stanislaw Kida
January 21, 1930 - March 3, 2021

Stanislaw Kida, 91, of Pine Brook, passed away on Wednesday, March 3, 2021. Stanislaw
was born and raised in Lowisko, Poland, and immigrated to the United States in 1986,
living in Garfield for 18 years then Clifton for 8 years before settling in Pine Brook in 2012.
Stanislaw worked as a machinist for his entire career, retiring in 2000. He was a
parishioner of St. Stanislaus Kostka R.C. Church in Garfield. Stanislaw was the husband
of the late Krystyna (Biesiadecki) Kida, devoted father of Grzegorz Kida and his wife
Sophia, of Totowa, Grazyna Szmejda and her husband Miroslaw, of Pennsylvania and
Dariusz Kida and his wife Anna, of Pine Brook, loving brother of Kazimierz Kida and
Janina Worsa, dear grandfather of Gabriella, Brian, Adrian, Julian, Przemyslaw, Marta,
Sylwester and Paulina, and great-grandfather of five.
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05:00PM - 08:00PM

Kamienski Funeral Home of Garfield
207 Ray Street, Garfield, NJ, US, 07026
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Kamienski Funeral Home of Garfield
207 Ray Street, Garfield, NJ, US, 07026
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Funeral Mass

09:00AM - 10:00AM

St. Stanislaus Kostka R.C. Church
184 Ray Street, Garfield, NJ, US, 07026

Comments

“

W obliczu śmierci, trudno znaleźć odpowiednie słowa które ukoja ból po stracie
Waszego ojca. Panie Darku, Panie Grześku, Wam oraz całej Waszej rodzinie
składamy najszczersze kondolencje. W tych trudnych dla Was chwilach, życzymy
siły aby przezyc żałobę po śmieci, tak bardzo kochanego przez Was taty. Wspieramy
i łączymy się z cała Wasza rodzina w bólu. Małgorzata i Janusz Zak.

Malgorzata, Janusz Zak - March 06 at 07:12 AM

“

Divine Peace Bouquet was purchased for the family of Stanislaw Kida.

March 05 at 01:02 AM

“

Wniósł nam tak wiele radości do naszego życia. Zawsze był osobą życzliwą,
przyjacielską i pomocną. Nigdy go nie zapomnę.
Rest in Peace.

Konrad O. - March 04 at 10:13 PM

“

Arrive in Style was purchased for the family of Stanislaw Kida.

March 04 at 08:52 PM

“

Jak trudno żegnać na zawsze kogoś,
kto jeszcze mógł być z nami
Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci stryjka Staszka, a Waszego
ojca, teścia, dziadka i pradziadka
Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy współczucia.
Małgosia i Darek Pawłowscy - Gryfino

Małgosia Pawłowska - March 04 at 02:05 PM

“

Dziadku,
Pamiętam jeszcze twoj uśmiech
Gdy szczęściem się z toba dzieliłam
Gdy objąłeś mnie mocno i całusami obdarzyłeś
Gdy wołasz moje imię-Martusia chodź do dziadka!
Smutna droga życia nas rozłączyła. Zostałeś sam bez naszej miłości i troski.
Życzyłam Ci zdrowia każdego roku, o twych urodzinach zawsze pamiętałam.
Ale przede wszystkim bysmy się spotkali za rok, bysmy znów byli sobie bliscy.
Wiem ze byłbyś ze mnie dumny, z twych prawnuków.
Jednak nasze drogi nie złączyły się ponownie, bóg inną mapę ci wyrysował.
Tak nagle, tak niespodziewanie.
I już tak po prostu odchodzisz
Z łzami w oczach cię żegnam
Lecz nie będę już płakać
Kiedyś znów się spotkamy…
Tam po drugiej stronie…
Twoja wnuczka-Marta

Marta - March 04 at 09:35 AM

“

Mariusz Woroniecki purchased the Beautiful in Blue for the family of Stanislaw Kida.

Mariusz Woroniecki - March 04 at 08:08 AM

“

We will miss our dear Grandfather. He was a humble man full of love, strength, and
encouragement. May he Rest In Peace and reunite with his wife, our grandmother,
Krystyna
From Paulina, Sylvester, Przemek, & Marta.

Paulina Szmejda - March 03 at 10:41 PM

“

Dziadku,
Pamiętam jeszcze twoj uśmiech
Gdy szczęściem się z toba dzieliłam
Gdy objąłeś mnie mocno i całusami obdarzyłeś
Gdy wołasz moje imię-Martusia chodź do dziadka!
Smutna droga życia nas rozłączyła. Zostałeś sam bez naszej miłości i troski.
Życzyłam Ci zdrowia każdego roku, o twych urodzinach zawsze pamiętałam.
Ale przede wszystkim bysmy się spotkali za rok, bysmy znów byli sobie bliscy.
Wiem ze byłbyś ze mnie dumny, a także z twych prawnuków.
Jednak nasze drogi nie złączyły się ponownie, bóg inną mapę ci wyrysował...
Tak nagle, tak niespodziewanie.
I już tak po prostu odchodzisz
Z łzami w oczach cię żegnam
Lecz nie będę już płakać
Kiedyś znów się spotkamy…
Tam po drugiej stronie…
Twoja wnuczka-Marta

Marta - March 03 at 10:06 PM

