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ks. Franciszek
Czembor-Jerzyński

Official Number

P-2558

Rank

polski: kpt.kapelan
brytyjski: S/Ldr

Date of birth

1908-02-03

Date of death

1971-01-13

Cemetery

Katowice, ul. Panewnicka - Cmentarz Komunalny.
Wsp. 50.225662, 18.96325

Grave

B6; 5; 1

Photo of grave

Country

Polska

Period

Okres powojenny

Source
"Polskie Siły Powietrzne..." T.J. i Anna Krzystek
Informacja: KZUP-Katowice.
Ur. 3. II 1908 w Brzeźcach k. Pszczyny, syn chłopa Macieja i Rozalii z d.
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Trójca.
Uczęszczał do miejscowej szkoły podstawowej. Naukę kontynuował w
gimnazjum w
Katowicach i Mikołowie. Po ukończeniu 6 klasy gimnazjum w 1926 r. wstąpił
do
zakonu i odbył roczny nowicjat w Wieluniu k. Częstochowy. Tam 30. VII
1927
złożył swoją pierwszą profesję zakonną (na trzy lata). Wieczyste śluby
zakonne
złożył 31. VII 1930 w Osiecznej k. Leszna w klasztorze franciszkańskim.
Studia
filozofii i teologii odbył w l. 1927-1933. Święcenia kapłańskie przyjął 7. V
1933 w Poznaniu z rąk biskupa pomocniczego diec. poznańskiej Walentego
Dymka. Po
święceniach kapłańskich został wysłany do Austrii na studia specjalistyczne
na
uniw. w Salzburgu. Ukończył je doktoratem z filozofii i teologii w 1937 r.
Później, do wybuchu II wojny światowej, wykładał filozofię w studium filoz.
franciszkanów w Osiecznej. 15 II 1940 w klasztorze franciszkańskim w
Miejskiej
Górce k. Rawicza, razem z księżmi z okolicy, został aresztowany jako
zakładnik.
Po czterech miesiącach był wywieziony do Poznania do Fortu VII, a potem
do
obozów koncentracyjnych w Dachau, Mauthausen i Gusen. Staraniem swojej
rodzinny
wydostał się z obozu w 1941, ale miał nakaz stałego pobytu u matki w
Brzeźcach
pod nadzorem policyjnym. Powołano go do wermachtu jako sanitariusza i
wysłano do
Afryki, gdzie dostał się do niewoli alianckiej w 1944 r. Tam ujawnił się jako
polski kapłan i został zmobilizowany do polskiego oddziału Królewskiego
Lotnictwa ? PRAF jako kapelan. Po wojnie jakiś czas (pięć lat służby od chwili
wcielenia do PRAF) przebywał w Anglii, a następnie przeniósł się do Stanów
Zjednoczonych i uczył filozofii w Quincy-College (szkoła koedukacyjna o
charakterze licealnym w stanie Illinois). Po czterech latach, w 1954 r.
przeniósł się do Kanady, gdzie był duszpasterzem Polaków w par. Bary?s Bay
w
stanie Ontario. Po czterech latach otrzymał obywatelstwo kanadyjskie w 1960
r. W
tym samym roku, z polecenia władz zakonnych znalazł się w Palestynie. W
1961 r.
objął placówkę w Jaffie i pracował tam jako duszpasterz, będąc rektorem
kościoła
św. Piotra.
18. XII 1970 wrócił do Polski już schorowany i osiadł w klasztorze
franciszkańskim w Katowicach-Panewnikach. Starał się też o polskie
obywatelstwo.
Zmarł 13. I 1971 na zawał serca w Katowicach-Panewnikach i tam został
pochowany
16. I 1971.
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