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Cel konkursu 

Celem ogólnym konkursu jest zainteresowanie młodzieży 

Biblią zarówno w aspekcie zawartych w niej treści 

doktrynalno-moralnych oraz duchowych, jak też jako dzieła 

o ogromnym potencjale artystycznych inspiracji. 



Opis projektu 

Zadaniem uczestnika konkursu było wykonanie fotograficznej ilustracji do wybranego 

tematu/wydarzenia biblijnego. Bezpośrednią inspiracją dla tego pomysłu są obrazy 

biblijne mistrzów malarskich z epoki średniowiecza czy renesansu. Tworzyli oni swoje 

dzieła przedstawiając sceny biblijne, aby dać widzowi silny bodziec do wyobrażenia 

sobie tego, co czytają w Biblii lub – częściej – słyszą w kościele i na katechezie. 

Wówczas stanowiły one „Biblię pauperum” – Biblię dla ubogich i prostych ludzi, którzy 

najczęściej byli analfabetami. Malarze ci często nie starali się zachować wierność  

w odtworzeniu detali z epoki biblijnej (stroje, elementy architektoniczne, wygląd osób 

itp.), dbali jednak o wierność przesłania, wzmacniając je nieraz właściwymi sobie 

środkami artystycznymi. 



Kategorie prac 

Prace mogły być wykonane w formie 

realistycznej bądź alegorycznej. Uczeń sam 

wybierał kategorię i oznaczał swoje fotografie. 



Ocena prac 

W każdej kategorii wybrano laureatów I, II i III miejsca. 

Wyróżnienia przyznano autorom, a nie konkretnym pracom. 

 

Kryteria oceniania: 

1. Interpretacja wybranej sceny/wydarzenia biblijnego. 

2. Budowa i kompozycja fotografii. 

3. Walory artystyczne. 

4. Oryginalność, pomysłowość i twórcze ujęcie tematu. 



Prace realistyczne 

Autor stara się wiernie odtworzyć przedstawioną 

w Biblii scenę. 



Łk 7, 36-50  

Kategoria:  

REALISTYCZNA Nr 1 

Jeden z faryzeuszów zaprosił Go 

do siebie na posiłek. Wszedł więc 

do domu faryzeusza i zajął 

miejsce za stołem. A oto kobieta, 

która prowadziła w mieście życie 

grzeszne, dowiedziawszy się, że 

jest gościem w domu faryzeusza, 

przyniosła flakonik alabastrowy 

olejku, i stanąwszy z tyłu u nóg 

Jego, płacząc, zaczęła łzami 

oblewać Jego nogi i włosami swej 

głowy je wycierać. Potem 

całowała Jego stopy i 

namaszczała je olejkiem. 

Nawrócona grzesznica 

I 
miejsce 

KOBIETY  
w Biblii 



Nr 22 
Kategoria:  

REALISTYCZNA 

KOBIETY  
w Biblii 

Ścięcie Jana Chrzciciela 

W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda 

wieść o Jezusie. I rzekł do swych dworzan: «To 

Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego 

moce cudotwórcze w nim działają». Herod 

bowiem kazał pochwycić Jana i związanego 

wrzucić do więzienia. Powodem była Herodiada, 

żona brata jego, Filipa. Jan bowiem upomniał go: 

«Nie wolno ci jej trzymać». Chętnie też byłby go 

zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go 

za proroka.Otóż, kiedy obchodzono urodziny 

Heroda, tańczyła córka Herodiady wobec gości i 

spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą 

obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A 

ona przedtem już podmówiona przez swą matkę: 

«Daj mi - rzekła - tu na misie głowę Jana 

Chrzciciela!» Zasmucił się król. Lecz przez wzgląd 

na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej 

dać. Posłał więc [kata] i kazał ściąć Jana w 

więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i 

dano dziewczęciu, a ono zaniosło ją swojej 

matce. Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego 

ciało i pogrzebali je; potem poszli i donieśli o tym 

Jezusowi. 

 

Mt 14, 1-12 

II 
miejsce 



Nr 9 

 

 J 19,27a 

Następnie rzekł do 

ucznia: «Oto Matka 

twoja». 

Kategoria:  

REALISTYCZNA 

Maryja przy krzyżu 

III 
miejsce 

KOBIETY  
w Biblii 



J 20, 11-18 

Nr 3 

Maria Magdalena natomiast stała przed 

grobem płacząc. A kiedy [tak] płakała, 

nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch 

aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie 

leżało ciało Jezusa - jednego w miejscu 

głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do 

niej: «Niewiasto, czemu płaczesz?» 

Odpowiedziała im: «Zabrano Pana mego i 

nie wiem, gdzie Go położono». Gdy to 

powiedziała, odwróciła się i ujrzała 

stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to 

Jezus. Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto, 

czemu płaczesz? Kogo szukasz?» Ona zaś 

sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do 

Niego: «Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, 

powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go 

wezmę». Jezus rzekł do niej: «Mario!» A 

ona obróciwszy się powiedziała do Niego po 

hebrajsku: «Rabbuni», to znaczy: 

Nauczycielu!  Rzekł do niej Jezus: «Nie 

zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie 

wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do 

moich braci i powiedz im: "Wstępuję do 

Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga 

mego i Boga waszego„». 

Kategoria:  

REALISTYCZNA 

Maria Magdalena 

KOBIETY  
w Biblii 



Nr 7 

 

 J 19,25 

A obok krzyża 

Jezusowego stały: 

Matka Jego i siostra 

Matki Jego, Maria, 

żona Kleofasa, i Maria 

Magdalena. 

Kategoria:  

REALISTYCZNA 

Kobiety przy krzyżu 

KOBIETY  
w Biblii 



Kategoria:  

REALISTYCZNA Nr 8 

 

 J 19,25 

A obok krzyża 

Jezusowego stały: 

Matka Jego i siostra 

Matki Jego, Maria, 

żona Kleofasa, i 

Maria Magdalena. 

Kobiety przy krzyżu 

KOBIETY  
w Biblii 



Nr 10 

 

 Mt 27, 55-56 

Było tam również 

wiele niewiast, które 

przypatrywały się z 

daleka. Szły one za 

Jezusem z Galilei i 

usługiwały 

Mu. Między nimi 

były: Maria 

Magdalena, Maria, 

matka Jakuba i 

Józefa, oraz matka 

synów Zebedeusza. 

Kategoria:  

REALISTYCZNA 

Kobiety przy krzyżu 

KOBIETY  
w Biblii 



Nr 11 

 

 J 19,26b 

Kiedy więc Jezus 

ujrzał Matkę i 

stojącego obok Niej 

ucznia, którego 

miłował, rzekł do 

Matki: «Niewiasto, 

oto syn Twój».  

Kategoria:  

REALISTYCZNA 

Maryja przy krzyżu 

KOBIETY  
w Biblii 



Nr 23 

Przybycie Maryi 

z Józefem do Betlejem 

Kategoria:  

REALISTYCZNA 

 

Łk 2, 1-7 

W owym czasie wyszło 

rozporządzenie Cezara Augusta, 

żeby przeprowadzić spis 

ludności w całym państwie.  

Pierwszy ten spis odbył się 

wówczas, gdy wielkorządcą Syrii 

był Kwiryniusz. Wybierali się 

więc wszyscy, aby się dać 

zapisać, każdy do swego 

miasta. Udał się także Józef z 

Galilei, z miasta Nazaret, do 

Judei, do miasta Dawidowego, 

zwanego Betlejem, ponieważ 

pochodził z domu i rodu 

Dawida, żeby się dać zapisać z 

poślubioną sobie Maryją, która 

była brzemienna. Kiedy tam 

przebywali, nadszedł dla Maryi 

czas rozwiązania. Porodziła 

swego pierworodnego Syna, 

owinęła Go w pieluszki i położyła 

w żłobie, gdyż nie było dla nich 

miejsca w gospodzie. 

KOBIETY  
w Biblii 



Nr 24 

 

Maryja i Maria 
Magdalena modlące 
się obok krzyża 

Kategoria:  

REALISTYCZNA 

Kobiety przy krzyżu 

 

 Mt 27, 55-56 

KOBIETY  
w Biblii 



Nr 30 

 

Łk 11, 9 

I Ja wam powiadam: 

Proście, a będzie 

wam dane; szukajcie, 

a znajdziecie; 

kołaczcie, a otworzą 

wam. 

Kategoria:  

REALISTYCZNA 

Kazanie na Górze 

KOBIETY  
w Biblii 



Prace alegoryczne 

Autor przedstawia motyw biblijny w sposób 

umowny, przenośny, symboliczny, jednak dający 

się połączyć z zaczerpniętą z Biblii sceną. 



Nr 25 

 

Rdz 3,6  

Kategoria:  

ALEGORYCZNA 

Wtedy niewiasta 

spostrzegła, że drzewo to 

ma owoce dobre do 

jedzenia, że jest ono 

rozkoszą dla oczu i że 

owoce tego drzewa nadają 

się do zdobycia wiedzy. 

Zerwała zatem z niego 

owoc, skosztowała i dała 

swemu mężowi, który był z 

nią: a on zjadł.  

Grzech 

pierworodny 

I 
miejsce 

KOBIETY  
w Biblii 



Nr 12 

 

 Wj 2, 1-4 

Kategoria:  

ALEGORYCZNA 

Pewien człowiek z pokolenia Lewiego przyszedł, aby wziąć za żonę jedną z kobiet z tegoż pokole-

nia. Ta kobieta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez trzy miesiące.  

A nie mogąc ukrywać go dłużej, wzięła skrzynkę z papirusu, powlekła ją żywicą i smołą, i włożywszy 

w nią dziecko, umieściła w sitowiu na brzegu rzeki. 

Jokebed  
matka Mojżesza 

II 
miejsce 
Ex aequo 

KOBIETY  
w Biblii 



Nr 18 

 

Rdz 2,23 

Kategoria:  

ALEGORYCZNA 

A gdy ją przyprowadził 

do mężczyzny,  

mężczyzna powiedział: 

«Ta dopiero jest kością 

z moich kości i ciałem z 

mego ciała! 

Ta będzie się zwała 

niewiastą, bo ta z 

mężczyzny została 

wzięta». 

Stworzenie kobiety 

II 
miejsce 
Ex aequo 

KOBIETY  
w Biblii 



Kategoria:  

ALEGORYCZNA 

 

Jdt 10, 1-5 

Nr 2 

Gdy przestała wołać do Boga Izraela i zakończyła 

wszystkie te słowa, podniosła się z ziemi i zawołała 

swoją niewolnicę i zeszła do komnaty, w której 

przebywała podczas szabatów i świąt. Tam zdjęła 

wór, który przedtem nosiła, i zrzuciła z siebie ubranie 

wdowie, obmyła ciało w wodzie i namaściła cennym 

olejkiem, uczesała włosy na głowie i włożyła zawój, i 

ubrała swój strój radosny, w który ubierała się w 

czasie, gdy żył jej mąż Manasses. Włożyła też 

sandały na nogi, ustroiła się w łańcuszki, bransolety, 

pierścienie i kolczyki, i we wszystkie swoje ozdoby. A 

ukazała się tak bardzo piękna po to, aby 

ściągnąć na siebie oczy wszystkich mężczyzn, 

którzy ją zobaczą. Potem dała niewolnicy bukłak z 

winem i naczynie z oliwą, napełniła torbę kaszą 

jęczmienną, ciastem figowym, chlebem i serem I 

zawiązawszy wszystkie te zapasy oddała niewolnicy. 

Judyta przed Holofernesem 

KOBIETY  
w Biblii 



 

 Łk 1, 26-35 

Nr 4 
Kategoria:  

ALEGORYCZNA 

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, 

z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ». Ona 

zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś 

bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem 

Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie 

końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» 

Zwiastowanie  

Maryi 

KOBIETY  
w Biblii 



 

 Łk 1, 26-35 

Nr 5 
Kategoria:  

ALEGORYCZNA 

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła 

Gabriela do miasta w Galilei, zwanego 

Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, 

imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy 

było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i 

rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan 

z Tobą, ». Ona zmieszała się na te słowa i 

rozważała, co miałoby znaczyć to 

pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: 

«Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem 

łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz 

Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie 

On wielki i będzie nazwany Synem 

Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego 

praojca, Dawida. Będzie panował nad 

domem Jakuba na wieki, a Jego 

panowaniu nie będzie końca». Na to 

Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to 

stanie, skoro nie znam męża?» 

Zwiastowanie Maryi 

KOBIETY  
w Biblii 



 

Łk 21, 3-4 

Nr 6 
Kategoria:  

ALEGORYCZNA 

«Prawdziwie powiadam 

wam: Ta uboga wdowa 

wrzuciła więcej niż wszyscy 

inni. Wszyscy bowiem 

wrzucali na ofiarę z tego, co 

im zbywało; ta zaś z 

niedostatku swego wrzuciła 

wszystko, co miała na 

utrzymanie».. 

Wdowi grosz 

KOBIETY  
w Biblii 



Nr 13 

Sdz  4, 4-10 

 

Kategoria:  

ALEGORYCZNA 

W tym czasie sprawowała sądy nad 

Izraelem Debora, prorokini, żona 

Lappidota. Zasiadała ona pod Palmą Debory, 

między Rama i Betel w górach Efraima, dokąd 

przybywali Izraelici, aby rozsądzać swoje 

sprawy. Posłała ona po Baraka, syna Abinoama 

z Kedesz w pokoleniu Neftalego. «Oto - rzekła 

mu - co nakazał Pan, Bóg Izraela: Idź, udaj się 

na górę Tabor i weź z sobą dziesięć tysięcy 

mężów synów Neftalego i synów 

Zabulona. Przyprowadzę ci do potoku Kiszon 

Siserę, wodza wojska Jabina, z jego rydwanami i 

hufcami i dam je w twoje ręce». Odpowiedział jej 

Barak: «Jeżeli ty pójdziesz ze mną, pójdę, lecz 

jeśli ty nie pójdziesz ze mną, nie pójdę». «Pójdę 

więc z tobą - odpowiedziała mu - lecz chwała nie 

okryje drogi, po której pójdziesz, albowiem przez 

ręce kobiety Pan wyda Siserę». Powstała 

więc Debora i razem z Barakiem udała się do 

Kedesz. Barak zaś zwołał pokolenie Zabulona i 

Neftalego, i dziesięć tysięcy mężów poszło z nim, 

a Debora mu towarzyszyła. 

 

Debora 

KOBIETY  
w Biblii 



Nr 15 

 

Mt 25,10 

Kategoria:  

ALEGORYCZNA 

Gdy one szły kupić, 

nadszedł pan młody. 

Te, które były gotowe, 

weszły z nim na ucztę 

weselną, i drzwi 

zamknięto.  

Panny roztropne  

i nieroztropne 

KOBIETY  
w Biblii 



Nr 16 

 

Łk 1, 26-35 

Kategoria:  

ALEGORYCZNA 

Zwiastowanie 

Maryi 

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła 

Gabriela do miasta w Galilei, zwanego 

Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, 

imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy 

było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i 

rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z 

Tobą, ». Ona zmieszała się na te słowa i 

rozważała, co miałoby znaczyć to 

pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie 

bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u 

Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, 

któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki 

i będzie nazwany Synem Najwyższego, a 

Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, 

Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba 

na wieki, a Jego panowaniu nie będzie 

końca». Na to Maryja rzekła do anioła: 

«Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» 

KOBIETY  
w Biblii 



Nr 17 

 

Łk 1, 26-35 

Kategoria:  

ALEGORYCZNA 

Zwiastowanie 

Maryi 

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła 

Gabriela do miasta w Galilei, zwanego 

Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, 

imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy 

było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i 

rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z 

Tobą, ». Ona zmieszała się na te słowa i 

rozważała, co miałoby znaczyć to 

pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie 

bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u 

Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, 

któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i 

będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan 

Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie 

panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego 

panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja 

rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro 

nie znam męża?» 

KOBIETY  
w Biblii 



Nr 19 

 

J 4, 1-26 

Kategoria:  

ALEGORYCZNA 

Samarytanka 

przy studni 

Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej 

godziny. Nadeszła [tam] kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi 

pić!» Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do 

Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się 

napić?» Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: «O, 

gdybyś znała dar Boży i [wiedziała], kim jest Ten, kto ci mówi: "Daj Mi się napić" - prosiłabyś Go 

wówczas, a dałby ci wody żywej». 

KOBIETY  
w Biblii 



Nr 20 

 

Rdz 3,6  

Kategoria:  

ALEGORYCZNA 

Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono 

rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała 

zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł.  

Grzech 

pierworodny 

KOBIETY  
w Biblii 



Nr 21 

 

Rdz 3,6  

Kategoria:  

ALEGORYCZNA 

Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono 

rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała 

zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł.  

Grzech 

pierworodny 

KOBIETY  
w Biblii 



Nr 26 

 

Rdz 3,6  

Kategoria:  

ALEGORYCZNA 

Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono 

rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała 

zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł.  

Grzech 

pierworodny 

KOBIETY  
w Biblii 



Nr 27 

 

Rdz 3,6  

Kategoria:  

ALEGORYCZNA 

Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono 

rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała 

zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł.  

Grzech 

pierworodny 
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J 8, 1-11 

Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, ale o 

brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził 

się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas 

uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego 

kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a 

postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: 

«Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na 

cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie 

kamienować. A Ty co  mówisz? » Mówili to 

wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. 

Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A 

kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do 

nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci 

na nią kamień». I powtórnie nachyliwszy się pisał na 

ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim 

zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do 

ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na 

środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: 

«Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?»  A ona 

odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja 

ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie 

grzesz!». 
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