
 

KINO ROMANA POLAŃSKIEGO 

 

Grupa docelowa: nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych;  

miłośnicy kina i osoby zainteresowane historią kina. 

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

Lekcja jest wprowadzeniem do kina Romana Polańskiego na przykładzie wybranych aspektów 

z jego twórczości. 

1. Wstęp: kim jest Roman Polański? 

Na samym początku warto zrobić rozpoznanie wśród uczniów na temat ich wiedzy o Romanie 

Polańskim: czy widzieli jego filmy? czy im się podobały? 

Jeden z najbardziej znanych polskich reżyserów urodził się w 1933 roku w Paryżu. W wieku 

trzech lat wrócił z rodziną do Polski, gdzie spędził dzieciństwo i dorastanie. Większość 

swojego życia spędził jednak za granicą, gdzie jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych 

polskich artystów. Na swoim koncie ma wiele prestiżowych nagród, w tym między innymi 

Oscara i trzy Złote Globy. Do jego najbardziej znanych filmów należą Pianista (2002), 

Dziecko Rosemary (1968) czy Lokator (1976).  

Więcej szczegółów z biografii Romana Polańskiego znajdziesz tutaj: 

www.culture.pl/pl/tworca/roman-polanski 

Materiał wideo: posłuchaj gdzie kryją się pomysły Romana Polańskiego. 

[KINO ROMANA POLAŃSKIEGO (00:00-00:24)] 

2. Suspens – klucz do sukcesu? 

Filmy Romana Polańskiego są bardzo wciągające przez narastające w nich napięcie. Reżyser 

często korzysta z suspensu, czyli „zabiegu narracyjnego, polegającego na zawieszeniu biegu 

akcji przed mającym nastąpić momentem grozy, w celu zwielokrotnienia efektu 

dramaturgicznego” (Encyklopedia PWN).  

Materiał video: posłuchaj jak Roman Polański opowiada o suspensie w swoich filmach. 

[KINO ROMANA POLAŃSKIEGO (00:25-1:02)] 

Pytania: 

 Czy potrafisz przywołać scenę z filmu, niekoniecznie Romana Polańskiego, gdzie 

pojawia się suspens? 

 Czy film jest jedynym miejscem, gdzie można zastosować suspens?  

 

 



 

3. Adaptacje filmowe 

Dużą część twórczości Romana Polańskiego zajmują adaptacje filmowe. Czasami widzowie 

nawet nie są świadomi, że oglądany przez nich film jest zekranizowaną książką. Wśród 

najbardziej znanych adaptacji reżysera znajdują się wspomniane już wcześniej filmy a także 

Wenus w futrze (2013) czy Rzeź (2011).  

Więcej o adaptacjach w twórczości Romana Polańskiego znajdziesz tutaj: 

https://culture.pl/pl/artykul/osaczeni-literackie-swiaty-romana-polanskiego 

Materiał wideo: posłuchaj co kieruje Romanem Polańskim przy doborze książek do 

adaptacji. 

[KINO ROMANA POLAŃSKIEGO (1:03-1:55)] 

Pytania: 

 Czy potrafisz wymienić inne znane adaptacje filmowe? 

 Jaką książkę chciałbyś zobaczyć na dużym ekranie? Dlaczego? 

 

4. Praca z aktorami 

Jednym z kluczowych elementów pracy reżysera jest kontakt z aktorami. Istnieją jednak różne 

szkoły „prowadzenia” aktora. Niektórzy reżyserzy lubią dawać dokładne wskazówki, inni 

jedynie naprowadzać. Jak jest w przypadku Romana Polańskiego? 

Materiał wideo: posłuchaj jak Roman Polański opowiada o pracy z aktorami. 

[KINO ROMANA POLAŃSKIEGO (1:56-2:56)] 

Lekcję można połączyć z projekcją jednego z filmów Romana Polańskiego i przy okazji 

omówić poruszane aspekty, np. suspens. Można także poprosić uczniów aby obejrzeli wybrany 

film Polańskiego w ramach zadania domowego.  

 

 

 

 

 

 

 


