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ADAPTACJE FILMOWE W KINIE ROMANA POLAŃSKIEGO 

 

Grupa docelowa: nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych;  

miłośnicy kina, osoby zainteresowane kinem oraz jego historią 

………………………………………………………………………………………………....... 

Lekcja może stanowić uzupełnienie tematu twórczości Romana Polańskiego. Może być także 

dodatkiem przy omawianiu wybranej adaptacji/ekranizacji filmowej. 

1. Adaptacja czy ekranizacja? 

Wielu reżyserów szukając pomysłu na film zagląda do swoich biblioteczek w poszukiwaniu 

inspiracji. Czasami sam klimat książki może być impulsem do zrobienia filmu. Zdarza się, że 

reżyserzy decydują się na bardziej radykalny krok – na przeniesienie książki na ekran. Mogą 

to zrobić na dwa sposoby: za pomocą adaptacji albo ekranizacji. Co różni te dwa pojęcia?  

Zarówno adaptacja jak i ekranizacja dotyczą zabiegu przeniesienia utworu literackiego lub 

teatralnego do kina, ale adaptacja w przeciwieństwie do ekranizacji nie musi być wierna 

oryginałowi. Mówi się nawet o swobodnej adaptacji filmowej, czyli takiej, która dalece 

odbiega od pierwowzoru. Często jednak różnica między adaptacją a ekranizacją nie jest 

oczywista i oba pojęcia są stosowane wymiennie.  

Pytania: 

 Czy potrafisz podać przykład adaptacji filmowej?  

 Co myślisz o swobodnej adaptacji lektur szkolnych? 

 

2. Wybrane adaptacje filmowe w twórczości Romana Polańskiego 

Jeżeli lekcja nie jest uzupełnieniem innego tematu dotyczącego twórczości Polańskiego, to 

warto na początku powiedzieć kilka słów na temat samego reżysera. Potrzebne informacje 

znajdziesz tutaj:  www.culture.pl/pl/tworca/roman-polanski 

Roman Polański jest reżyserem, który bardzo często adaptuje książki do kina. Większość z 

jego najbardziej znanych i cenionych filmów to właśnie adaptacje.  

Materiał wideo: posłuchaj czy Roman Polański jest wierny tekstom, które adaptuje. 

[ADAPTACJE FILMOWE ROMANA POLAŃSKIEGO (00:00-1:00)] 

Materiał wideo: wierne przenoszenie książek na ekran ma swoje plusy i minusy. Posłuchaj 

co na ten temat mówi Roman Polański.  

[ADAPTACJE FILMOWE ROMANA POLAŃSKIEGO (1:10-1:33)] 
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Pianista (2002) – jeden z najbardziej znanych filmów Romana Polańskiego powstał na 

podstawie wspomnień Władysława Szpilmana – polskiego pianisty żydowskiego 

pochodzenia. Film opowiada o jego przeżyciach w trakcie wojny: pobycie w getcie, cudownej 

ucieczce przed wywozem do obozu w Treblince, a przede wszystkim o ciągłej walce o 

przetrwanie. Pianista został nagrodzony trzema Oscarami, w tym za reżyserię.  

Dziecko Rosemary (1968) – pierwsza hollywoodzka produkcja Polańskiego będąca adaptacją 

powieści grozy Iry Levina. Opowiada o losach młodego małżeństwa, które po przeprowadzce 

do nowego mieszkania czeka ciąg tajemniczych zdarzeń. Reżyser wyeksponował 

psychologizm książki, tworząc przy tym arcydzieło horroru.  

Gorzkie gody (1992) – przykład na to, że ze złych książek można zrobić bardzo dobry film. 

Kiczowata powieść Pascala Brucknera została przez Polańskiego zamieniona w inteligentną 

opowieść o międzyludzkich rozgrywkach. Wciągająca zmysłowość zajęła miejsce taniego 

erotyzmu.  

Rzeź (2011) – adaptacja sztuki „Bóg mordu” Yasminy Rezy, której bohaterami są dwie pary 

rodziców chcących wyjaśnić sprzeczkę między ich dziećmi. Niewinne spotkanie przeradza się 

w ostrą rozgrywkę podczas której oba małżeństwa dowiadują się (za) dużo o sobie. Polański 

często sięga po dramaty, wśród innych adaptacji sztuk warto wymienić Tragedię Makbeta 

(1971) czy Wenus w futrze (2013). 

Więcej o adaptacjach w twórczości Romana Polańskiego znajdziesz tutaj: 

www.culture.pl/pl/artykul/osaczeni-literackie-swiaty-romana-polanskiego 

Materiał wideo: posłuchaj co kieruje Robertem Polańskim przy doborze książek do adaptacji 

i co kierowało reżyserem przy wyborze książki na podstawie której powstał film Prawdziwa 

historia (2017) 

[ADAPTACJE FILMOWE ROMANA POLAŃSKIEGO (1:34-3:26)] 

Lekcję można połączyć z projekcją wybranej adaptacji Romana Polańskiego albo poprosić 

uczniów aby obejrzeli film w ramach zadania domowego.  

 


