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Ojciec Paweł Ambroży BARAŃSKI 

dzięki uprzejmości p. Agnieszkiej Derkowskiej 

Urodził się 7 grudnia 1885 r. w Mysłowicach 
na Śląsku, w diecezji wrocławskiej. 

Od ukończenia szkoły podstawowej nosił się 
z zamiarem zostania misjonarzem. Pierwszy 
kontakt ze Zgromadzeniem Duchaczy (CSSp) miał 
w Borku pod Oświęcimiem, gdy w 1904 r. w do-
brach hrabiny Ogińskiej O. Rydlewski prowadził 
sierociniec. 

Szkołę średnią ukończył w Gentinnes w Belgii, 
studia filozoficzne i teologiczne odbył w Chevilly 
w latach 1905-11. Tam też złożył 1 październi-
ka 1906 r. pierwszą profesję. Tonsurę otrzymał 
14 lipca 1907 r., mniejsze święcenia 11 lipca 1909 r., 
subdiakonat 22 października 1910 r., diakonat 
17 listopada 1910 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 
8 grudnia 1910 r. Konsekrację apostolską otrzymał 
9 lipca 1911 r. także w Chevilly. 

Jeszcze tego samego roku został wysłany na misję 
Pujehun do Sierra Leone. 13 listopada 1919 r. 
złożył śluby wieczyste w Moyamba. 

Na miejscu wybudował kaplicę, a następnie 
rozpoczął budowę szkoły. Własnoręcznie wypalał 
wysokiej jakości cegły. Samotnie przez 5 lat 
kierował misją. 

Wyczerpany pracą został w 1920 r. skierowany 
na urlop do Europy. Od kwietnia do wrześ-
nia 1920 r. przebywał w Szwajcarii. Następnie 
udał się na Śląsk, by odwiedzić rodzinę i wziąć 
udział w plebiscycie. 

O. Barański został przeznaczony do pracy 
nad utworzeniem Polskiej Prowincji i wraz z O. Koli-
pińskim pomagał O. Rydlewskiemu prowadzić 
sierociniec w Bydgoszczy, najpierw na Wilczaku, 
a następnie przy ul. Śniadeckich. 

W 1924 r. przeniósł się do Dębowej Łąki, gdzie 
powstał Niższy Scholastykat, a od listopada 1925 r. 
do Bydgoszczy, do nowego domu przy ul. Kujaw-
skiej. Tutaj prowadził zajęcia z języka francuskiego 
i biologii, a także był asystentem i radnym 
prowincjonalnym. 

Od 1928 r. obejmował urząd Magistra Nowicjatu 
Braci, który pełnił aż do otwarcia Nowicjatu Braci 
w Puszczykówku w 1933 r. 

W 1937 r. objął nowo nabyte gospodarstwo 
we Włókach-Chełmszczonce, które miało zapewnić 
utrzymanie Niższemu Seminarium. Jako dobry 
organizator, przy współpracy Braci stworzył dobre 
gospodarstwo. 

O. Barański, spokojny i cichego usposobienia, 
pracujący na roli we Włókach, został aresztowany 

Father Paul Ambrose BARAŃSKI 

thanks to Ms Agnieszka Derkowska kindness 

Born on 7th of December 1885 in Mysłowice 
in Upper Silesia, in Wrocław diocese. 

After finishing primary school started to think 
of becoming a missionary. The first contact 
with Holy Ghost Fathers (CSSp) had in Borek 
n. Oświęcim where in 1904, on Countess Ogińska 
estate, the Missionaries’ orphanage was run 
by Fr Rydlewski. 

He completed his secondary education 
in Gentinnes in Belgium, his philosophy and 
theology studies in 1905-11 in Chevilly. There 
on 1st of October 1906 he made his first vows. 
His tonsure he received on 14th of July 1907, first 
ordination on 11th of July 1909, was ordained sub-
deacon on 22nd of October 1910, a deacon 
on 17th of November 1910. Finally he was ordained 
priest on 8th of December 1910 and was received 
his Apostolic consecration on 9th of July 1911 
in Chevilly. 

The same year he was sent to Pujehun mission 
in Sierra Leone. On 13th of October 1919 
in Moyamba he made his perpetual vows. 

There he built a chapel and started school 
construction. He himself made bricks. On his own 
he run the mission for 5 years. 

Exhausted he was asked in 1920 to take holidays 
in Europe. From April till September 1920 
he stayed in Switzerland. Next he travelled 
to Silesia to visit his family and take part 
in a plebiscite. 

Next he was ordered to built a Polish Province and 
together with Fr Kolipiński helped Fr Rydlewski 
to run an orphanage in Bydgoszcz, initially 
in Wilczak estate and next on Śniadeccy’s street. 

In 1924 he was moved to Dębowa Łąka where 
a Lower Scholastic School was opened, and from 
November 1925 to Bydgoszcz, to the newly opened 
house at Kujawska str. There he run French and 
biology classes. He was also provincial assistant 
and councillor. 

From 1928 till 1933 (when the novitiate moved 
to Puszykówek) he was a novitiate master. 

In 1937 he took over a newly purchased farm 
in Włóki-Chełmszczonka that was supposed 
to provide support for the Lower Seminary. 
As a good manager with support of the co-brothers 
he created a well-run farm. 

He was a withdrawn and quiet man. And while 
running Włóki farm he was arrested in November 
1939 by German Nazi authorities. Despite various 



o. Paweł Ambroży / Fr Paul Ambrose BARAŃSKI - biografia/biography 

© parafia pw. św. Zygmunta, Słomczyn 17 września 2014 r. strona / page - 2 – 
st Sigismund parish, Słomczyn 17 September 2014 

w listopadzie 1939 r. przez [niemieckie] władze 
hitlerowskie i pomimo licznych próśb i petycji 
okolicznych Niemców nie został zwolniony. 

Przewieziony do więzienia w Koronowie, następnie 
w kwietniu 1940 r. do obozu Sachsenhausen, 
a od 14 grudnia 1940 r. do Dachau. 

Jako chory został umieszczony w obozowym 
lazarecie i tam zmarł dnia 16 lipca 1942 r. 
w wieku 57 lat. 

petitions of support and interventions he was 
not released. 

Transported to Koronowo prison and next in April 
1940 to Sachsenhausen concentration camp 
he was finally on 14th December 1940 taken 
to Dachau concentration camp. 

There as a sick person he was put in camp’s 
‘hospital’ and on 16th of July 1942 being 57 years 
old he perished. 
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