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Prezentacja wykonana w ramach projektu

 „Twój krok do europejskiej kariery zawodowej”

Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach 

projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia 

zawodowego" finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” na zasadach 

Programu Erasmus+.



Catedral de la Encarnación de Málaga – Katedra Wcielenia

Renesansowa rzymskokatolicka Katedra Nuestra Señora de la Encarnación charakteryzuje się 

barokową fasadą. We wnętrzu świątyni można zobaczyć ołtarz główny, gotyckie kaplice boczne, 

neoklasyczny ołtarz wcielenia, rzeźbione drzwi wejściowe, chór, XVIII-wieczne organy, zakrystię 

oraz XVI-wieczne krypty. Wieża kościelna mierzy 84 metry, dzięki czemu jest to drugi najwyższy 

obiekt sakralny w Andaluzji. Na terenie katedry znajduje się Muzeum Katedralne.

Renesansowa budowla powstała w XVI-XVIII w. na pozostałościach meczetu Almohadów. W XX 

wieku zburzono domy znajdujące się w bezpośrednim pobliżu katedry, która teraz otoczona jest 

jedynie przez park. Kościół ma tylko jedną wieżę, druga do tej pory pozostała niedokończona. Z 

tego powodu kościół nazywany jest czasami La Manquita. („Jednoręką damą”)





 



 Iglesia de los Santos Mártires – Kościół świętych męczenników

Piękny, malutki kościółek. Wybudowany pod koniec XV w., po tym jak 

zjednoczona Hiszpania podbiła Królestwo Granady. A raczej zmodernizowany z 

pozostałego po Maurach budynku. Przykładem tego dziedzictwa jest chociażby 

wieża kościelna. A w środku jest naprawdę pięknie i bogato. Jeden zasadniczy i 

największy minus to kraty. Są wszędzie i wszystkie kapliczki są pozamykane. 



Kościół de los Santos Martires



Iglesia del Sagrado Corazón – Kościół świętego Serca Jezusa

Kościół jest wpleciony w inne budynki, a nie stoi samotnie na placu. 

Neogotycka budowla pochodzi z początku XX w. i jest raczej surowy 

w środku. Kościół usytuowany jest w samym centrum, ale 

nietrudno go nie zauważyć, szczególnie podróżując od 

niewłaściwej strony. 





Największe kościoły Hiszpanii



Katedra w Santiago de Compostela 

Jedna z najważniejszych świątyń pielgrzymkowych, miejsce 

docelowe drogi Świętego Jakuba. Według tradycji miejsce 

spoczynku św. Jakuba Większego jednego z dwunastu apostołów, 

uczniów Jezusa Chrystusa.

Katedra jest jednym z największych dzieł architektury 

romańskiej w Hiszpanii i najważniejszych świątyń w 

średniowieczu. 





Sagrada Família 

Secesyjny kościół w Barcelonie w Katalonii o statusie 
bazyliki mniejszej, uważany za główne osiągnięcie 
projektanta Antoniego Gaudíego.
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