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Życiorys / biography
Author: siostrzenica ks. Bronisława Heruda

Author: Fr Bronislaus Herud niece

Ks. Bronisław Herud urodził się 11.VI.1904 r.
w Droszewie (pow. Pleszew) jako dziesiąte dziecko
Karola i Katarzyny z domu Backa, Ślązaków spod
Raciborza, którzy w końcu XIX w. osiedlili się
w Wielkopolsce (wówczas stanowiącej część
imperium niemieckiego).
Uczył się początkowo w Ostrowie Wlkp., potem
w Krotoszynie, a maturę zdał w VI.1926 r. w Królewskiej Hucie (obecnie Chorzów), już w niepodległej Rzeczypospolitej.
Wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu.
Po pięciu latach, 14.VI.1931 r., w katedrze
poznańskiej otrzymał święcenia kapłańskie z rąk
Augusta kard. Hlonda, arcybiskupa połączonych
diecezji poznańskiej i gnieźnieńskiej, Prymasa
Polski.
Mszę św. prymicyjną odprawił 17.VI.1931 r.,
w Mroczy.
Pierwszą placówką duszpasterską, od 6.VIII.1931 r.,
były Szamotuły.
Od 1.VII.1934 r. został mansjonarzem przy kościele
farnym w Poznaniu.
1.IV.1938 r.objął parafię w Radlinie.
Posługiwał tam przez niecałe dwa lata. Tam zastała
go niemiecka agresja na Polskę 1.IX.1939 r. i okupacja. Tam też po pół roku, 12.III.1940 r., został
aresztowany przez niemiecką „tajną policję
państwową” ( „Geheime Staatspolizei”) — czyli gestapo
— i uwięziony w obozie przejściowym w Bruczkowie (pow. Gostyń Wlkp.), gdzie Niemcy zamknęli
ok. 68 polskich duchownych.
16.VIII.1940 r. został przewieziony do obozu koncentracyjnego ( Konzentrationslager) KL Buchenwald.
Stamtąd 8.XII.1940 r. został przetransportowany
do obozu koncentracyjnego ( Konzentrationslager)
KL Dachau.
Stał się więźniem nr 21893.
Tam, po pół roku, 3.VI.1941 r. zginął. Przyczyną
śmierci było ogólne zakażenie, które wystąpiło
po zranieniu nogi, w wyniku wycieńczenia głodem
i ciężką pracą fizyczną.
Siostry ks. Heruda zostały zawiadomione telegramem o śmierci brata. Otrzymały zgodę na przyjazd
do KL Dachau i mogły zobaczyć zmarłego i złożyć
kwiaty – poprzez funkcjonariusza obozu – przy jego
trumnie.
Następnie 6.VI.1941 r. Niemcy spalili ciało w obozowym krematorium.

Fr Bronislaus Herud was born on 11.VI.1904
in Droszew (Pleszew county) as 10th child of Charles
and Catherine neé Backa, who at the end
of XIX century emigrated from Silesia (n. Racibórz)
and settled in Greater Poland province (then part
of German empire).
Initially he studied at school in Ostrów Wlkp., next
in Krotoszyn. The matura exams (high school graduation certificate) he passed in VI.1926 in Królewska Huta (now Chorzów), in reborn Poland.
Next he entered Theological Seminary in Poznań.
After 5 years on 14.VI.1931 in Poznań cathedral
he was ordained by cardinal August Hlond, then
Poznań and Gniezno archbishop and Polish
Primate.
His first Mass he said on 17.VI.1931 in Mrocza.
His first post as a vicar was Szamotuły parish where
he moved on 6.VIII.1931.
On 1.VII.1934 he became resident vicar at main
Poznań parish church (fara).
On 1.IV.1938 he became parish priest in Radlin.
There he ministered for about two years. He was
there when Germany invaded Poland on 1.IX.1939.
After half a year of German occupation
on 12.III.1940 he was arrested by German „secret
state police” ( „Geheime Staatspolizei”) — i.e. gestapo —
and jailed in Bruczków (pow. Gostyń Wlkp.) transit
camp where Germans locked in c. 68 Polish priests
and religious.
On 16.VIII.1940 he was moved to KL Buchenwald
concentration camp ( Konzentrationslager).
From there on 8.XII.1940 he was transported to
KL Dachau concentration camp ( Konzentrationslager).
He was branded as prisoner no 21893…
Half a year later on 3.VI.1941 he perished. The
death resulted from a general infection caused
by a leg injury sustained in the camp, resulting
from exhaustion, hunger and slave physical work.
The family — Fr Herud’s sisters – were notified
by a telegram. They were permitted to travel
to KL Dachau, see their brother and lay wreath
at his coffin — through a camp’s functionary.
On 6.VI.1941 the body was burnt in camp’s
crematorium.
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Uroczystości prymicyjne ks. Bronisława Heruda
VI.1931, Droszew?

Fr Bronislaus Herud’s First Holy Mass (Primitiae) celebrations
VI.1931, Droszew?
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