
  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Kostel sv. Josefa v Baborowě                                                                                 

Dřevěný kostel postavený v letech 1700 – 02. Stavba má půdorys řeckého kříže s trojbokými uzavřenými rameny 

transeptu, z tesaného modřínového dřeva na kamenné podezdívce. Interiér kostela má barokní charakter, na 

klenbách a zdech se nachází bohatá polychromie. V presbytáři je bohatě zdobený oltář s obrazem Svaté rodiny a sv. 

Barbory. Od roku 1946 je Kaple v péči karmelitánů, dnes slouží jako hřbitovní kostel. Je to jedna z nejkrásnějších 

dřevěných církevních staveb v Horním Slezsku. Je příkladem lidového umění a kultury tohoto regionu. Objekt je 

přístupný prohlídkám po dohodě s knězem farnosti Narození Panny Marie v Baborowě. 

Kontakt: ul. Wiejska, 48-120 Baborów, GPS: 50.160836, 17.984624 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Kaple Srdce Ježíšova v Baborowě 

Novogotická kaple Srdce Ježíšova byla postavena v roce 1889. Chrám tehdy patřil k vesnici Jaroniów, která byla 

začleněna do města Baborów až v roce 1929. Zajímavostí kaple jsou barokní sochy svatých u vchodu do kostelíčku, 

které pamatují časy maltézských rytířů. Sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriana stojící na soklech s moravskými 

nápisy, pocházejí z poloviny 18. století. Objekt je přístupný k prohlídkám na požádání – klíč je u faráře farnosti 

Narození Panny Marie v Baborowě. 

Kontakt: ul. Opawska 17, 48-120 Baborów, GPS: 50.153643, 17.983587 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  Mariánský sloup na náměstí w Baborowě 

Sloup stojí na baborowském náměstí, které má typický trojúhelníkový tvar. Původně stála na tomto místě dřevěná 

kaple zasvěcená Matce Boží. Kvůli špatnému technickému stavu byla kaple v roce 1873 rozebrána. Na jejím místě pak 

byl v roce 1897 postaven sloup se sochou Matky Boží. Sokl sloupu je umístěn na několikastupňovém podstavci. Na 

soklu jsou upevněny čtyři tabule s nápisy v němčině. Jedna z nich říká "Pomoz v životě a smrti" . 

Kontakt: ul. Rynek, 48-120 Baborów, GPS: 50.156913, 17.985539  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Radnice v Baborowě 

Radnice (19. stol.), původně statek. Budova pochází z roku 1810. Od roku 1863 je sídlem radnice. Během přestavby 

k ní byla v roce 1872 přistavěna malá věžička. Stavba je zděná, s omítnutými fasádami, postavená na obdélníkovém 

půdorysu. Uspořádání interiéru je se dvěma trakty, s chodbou uprostřed. Před více než deseti lety byla radnice mimo 

provoz a budovu jen sporadicky využívaly různé spolky a sdružení. V roce 2019 byla dokončena oprava budovy, která 

slouží jako kulturní zařízení.  

Kontakt: ul. Ratuszowa 2, 48-120 Baborów, GPS: 50.157787, 17.985208 

--------------------------------------------------------------------------------------------  Městský park Sibiřských vyhnanců v Baborowě 

Park se nachází v ul. Moniuszki. Jméno parku bylo uděleno na počest obětí sovětských represí, jak říká pamětní deska 

namontovaná na zdi amfiteátru. V roce 2013 byl park částečně revitalizován. Srdcem parku je amfiteátr, kde se 

pořádají různé akce. Parkový komplex doplňuje sportovní stadion a hřiště na plážový volejbal. 

Kontakt: ul. Moniuszki, 48-120 Baborów, GPS: 50.157431, 17.982426 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Zmrzlinárna u ořechu v Baborowě 

Zmrzlinárna se nachází v ul. Moniuszki 5 v Baborowě. Firma s rodinnou tradicí se zabývá řemeslnou výrobou zmrzliny 

již od roku 1974. Zmrzlina se vyrábí z co nejméně zpracovaných surovin. Tyto výrobky jsou zpravidla místní, vysoce 

kvalitní. Majitelem je mistr Polska v přípravě zmrzliny z roku 2017, reprezentuje Polsko na mezinárodních 

mistrovstvích zmrzlinářů, a každý den vyrábí v třítisícovém Baborowě v Opolském Slezsku fenomenální zmrzlinu.  
Kontakt: ul. Moniuszki 5, 48-120 Baborów, GPS: 50.157110, 17.982841  

 


