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„Slumdog. Milioner z ulicy” był fikcją. 
Tę historię napisało życie. 

Film producentów nagrodzonego Oscarem 
„Jak zostać królem”. 

Nagrodzony Złotą Żabą na Festiwalu Camerimage 
i Nagrodą Publiczności w Toronto. 

W obsadzie Dev Patel, zdobywczyni Oscara 
Nicole Kidman oraz nominowana do Oscara Rooney Mara.

Tytuł: „Lion. Droga do domu” (Lion)
Premiera kinowa: 2 grudnia 2016
Scenariusz: Luke Davies
Reżyseria: Garth Davis
Obsada: Dev Patel (Slumdog. Milioner z ulicy), 
Rooney Mara (Dziewczyna z tatuażem, Carol), 
Nicole Kidman (Godziny, Inni, Moulin Rouge!), 
David Wenham (300, Władca Pierścieni: Powrót Króla)

Fabuła
Pięcioletni chłopiec gubi się na ulicach Kalkuty, tysiące kilometrów od domu. Napotkanym ludziom nie jest 
w stanie powiedzieć wiele. Nie zna swojego nazwiska ani adresu. Zdany wyłącznie na siebie, musi stawić czoło 
zagrożeniom czyhającym na ulicach wielomilionowego miasta. W najmniej oczekiwanym momencie jego los 
odmienia para Australijczyków. 25 lat później, już jako mężczyzna wspierany przez ukochaną, wyrusza na 
poszukiwanie utraconego domu i rodziny. Mimo wielkiej determinacji, posiada zaledwie strzępy wspomnień, które 
mogą doprowadzić go do celu.

Zapraszamy do omówienia filmu po seansie kinowym!
Film w przejmujący sposób porusza wiele motywów, które mogą stać się podstawą do rozmowy o wartościach: 
potrzebie przynależności do rodziny, poszukiwania prawdy, dążenia do celu, spełnienia marzeń. Opowiada także 
o potrzebie kontaktu z rodziną i domem, międzykulturowych relacjach, tolerancji, różnicach kulturowych.
Zapraszamy Państwa do wspólnego obejrzenia filmu w kinie z grupą, klasą, w klubie czytelniczym czy ze 
stowarzyszeniem i przeprowadzenia dyskusji po seansie. Niniejsze materiały przeznaczone są dla moderatorów 
klubów czytelniczych i nauczycieli przedmiotów humanistycznych w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, 
na wydziałach kulturoznawstwa, historii, polonistyki, prawa i innych humanistycznych kierunkach. Mamy 
nadzieję, że zwyczajne wyjście do kina zamieni się w wartościowe spotkanie i niezapomnianą przygodę.

Wartości przedstawione w filmie
Saroo wyruszając w podróż życia szuka odpowiedzi na pytania o własną tożsamość. Kim jestem? Dokąd zmierzam? 
Mimo, że wiele osób zniechęca go do poszukiwań biologicznej rodziny, Saroo jest zdeterminowany. Kocha 
Australię i swoich przybranych rodziców, ponieważ dali mu szansę na przeżycie i nowy dom. Jednocześnie czuje 
ogromną potrzebę spotkania ze swoim rodzeństwem i matką, z którymi los rozłączył go na wiele lat. Przykład Saroo 
pokazuje, że warto dążyć do spełnienia marzeń i być wytrwałym. Jest także dowodem na to, jak cenna w życiu jest 
rodzina.

Podróż po kulturach świata
Film ukazuje różnorodność Indii. Kraj z jednej strony boryka się z problemem ubóstwa, z drugiej zachwyca 
bogactwem wyznań, języków i kultur. Dla Saroo wyjazd z Indii do Australii był szokiem kulturowym. Film 
w ciekawy sposób ukazuje zderzenie kultur i  to, że wszyscy mamy podobne potrzeby i wyznajemy tożsame wartości.

Znakomici twórcy i nagrody na festiwalach filmowych
Film został zrealizowany przez producentów nagrodzonego Oscarem Jak zostać królem. W głównej roli wystąpił 
fenomenalny brytyjski aktor o hinduskich korzeniach Dev Patel (Slumdog. Milioner z ulicy). Zdjęcia do filmu 

 realizowano w Indiach – w Kalkucie, Bengalu i w stanie Madya Pradesh, a następnie w Australii.
Lion. 

Droga do domu

Produkcja: Australia, USA, Wielka Brytania    
Gatunek: dramat    
Ograniczenie wiekowe: 12
Czas trwania: 120 min    
Dystrybucja w Polsce: Forum Film Poland
Film na podstawie książki 
Saroo Brierleya „Lion. Droga do domu”
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Film oparty na prawdziwych wydarzeniach 
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Saroo Brierley

Porusza mnie świadomość, że dzieląc się swoimi doświadczeniami,
mogę pomóc innym odzyskać nadzieję.

Lion. Droga do domu to prawdziwa historia autora 
książki Lion. Droga do domu Saroo Brierleya. Saroo 
urodził się w hinduskim mieście Khandwa. W 1986 
roku, kiedy miał 5 lat, stracił kontakt z rodziną po 
tym jak zasnął w pociągu, który ruszył w nieznane. 
Samotnie przeżył na ulicach Kalkuty kilka tygodni, 
by wreszcie trafić w ręce opieki społecznej. Wkrótce 
został adoptowany przez rodzinę z Australii. 
Wychował się w miejscowości Hobart w Tasmanii, 
w której spędził 25 lat.
Saroo bezskutecznie próbował odnaleźć swoją 
biologiczną rodzinę. Wraz z postępem internetu oraz 
pojawieniem się aplikacji Google Earth, Saroo zaczął 
śledzić sieć kolei w Indiach, poszukując stacji, na 
której został pozostawiony jako mały chłopiec. Po 
kilku latach ciężkiej pracy znalazł na mapie swoje 

miasto Khandwa i wyruszył do Indii w poszukiwaniu 
swojej rodziny.
Prawdziwa matka chłopca nie wyprowadzała się 
z domu przez ten cały czas, w nadziei na powrót 
Saroo. Po jego przyjeździe w 2012 roku, radosna 
wieść ogarnęła nie tylko całą Khandwę, ale i kraj 
oraz świat. 
Saroo dzisiaj
Współczesny Saroo jest biznesmenem. Ukończył 
studia w Australii, podróżuje jako prelegent. Podczas 
wykładów opowiada swoją niesamowitą historię. 
Spotkania z nim dają nadzieję innym adoptowanym 
i zagubionym osobom na znalezienie rodziny. Jego 
wystąpienia w języku angielskim są dostępne na 
oficjalnej stronie: www.saroobrierley.com
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Poniżej prezentujemy Państwu propozycje pytań do panelu dyskusyjnego, jaki można 
przeprowadzić po obejrzeniu filmu Lion. Droga do domu z uczniami szkół 
ponadpodstawowych, ze studentami oraz w klubie czytelniczym. Na pytania nie ma 
jednoznacznych odpowiedzi. Mają na celu zaangażowanie uczestników w dyskusję. 
Odpowiedzi mogą się odnosić do filmu lub do własnych doświadczeń uczestników. Osoba 
prowadząca może przeprowadzić dyskusję w dowolnej formie. 

Rozmowa wprowadzająca 
a. Co jest tematem filmu Lion. Droga do domu? 
b. Kim są główni bohaterowie? 
c. Gdzie rozgrywa się akcja? 
d. Skąd pochodzi tytuł filmu i książki? (Główny 

bohater Saroo nazywał się pierwotnie „Séru” co 
oznacza w języku hindi „lwa”. W języku 
angielskim „lew” to „lion”). 

e. Jakie są Wasze wrażenia po obejrzeniu filmu? Co 
wywarło na Was największe wrażenie? 

f. Czy wiecie, że Saroo jest prawdziwą postacią? 
(Prowadzący może pokazać w internecie 
zdjęcia/filmy ukazujące Saroo Brierleya). 

Rodzina najwyższą wartością 
a. Jakie modele rodziny zostały ukazane w filmie? 
b. Jakie panują w nich relacje? 
c. Co jest determinantą życia każdej z tych rodzin? 
d. Jakie mogą być łatwe i trudne strony życia w tych 

rodzinach? 
e. Jak się czują dzieci w tych rodzinach? 
f. Jaką rolę odgrywa w ich życiu praca? 
g. Co jest najważniejsze dla każdej z wymienionych 

rodzin? 

Saroo i jego determinacja 
a. Dlaczego Saroo opuścił Indie? 
b. Dlaczego poszukiwał swojej biologicznej matki? 
c. Jak Saroo czuł się w Australii po przyjeździe i 

później? Czy zastąpiła mu dom? 
d. Jakie uczucia towarzyszyły Saroo podczas 

poszukiwań? 
e. Jakimi cechami charakteru odznaczał się Saroo 

poszukując rodziny? 
f. Które wartości i cechy Saroo są Wam najbliższe? 
g. Saroo to prawdziwa postać – jakie pytania 

chcielibyście mu zadać, gdybyście go spotkali? 

Indie – kraj różnorodności i bogactwa kultur 
a. Jakie znacie hinduskie tradycje i zwyczaje? 
b. Czy znacie inne filmy i książki, których akcja 

dzieje się w Indiach? 
c. Czy wśród przyjaciół znacie osoby, które mają 

zagraniczne pochodzenie? Czy potraficie podać 
przykłady podobieństw i różnic w Waszych 
kulturach? 

d. Co sądzicie o adopcji? Czy jest potrzebna? 
Dlaczego? 
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Portret Matki
Na podstawie filmu lub książki scharakteryzujcie matki głównego bohatera Saroo: 

Sue z Australii i Kamlę z Indii.

• Wygląd   Opis warunków życia
• Emocje związane z wyjazdem i przyjazdem Saroo 

• Problemy jakie napotkała   • Czy ją podziwiacie? Dlaczego?
 

• 

KAMLA - INDIESUE  - AUSTRALIA
Opisz:

Czym jest dom?
Przeczytajcie poniższy fragment książki „Lion. Droga do domu”

Saroo Brierleya i odpowiedzcie na pytania zadane poniżej:

Pomyślałem o słowie, którego wszyscy, łącznie ze mną, na 
okrągło używali: „dom”. Czy to tam się właśnie 
znalazłem? Nie wiedziałem. Miałem to szczęście, że 
kiedy się zgubiłem, zostałem adoptowany przez 
kochającą rodzinę i nie tylko zamieszkałem w zupełnie 
innym miejscu, ale też stałem się kimś innym, niż 
mógłbym się stać, gdybym został w Indiach. Nie chodziło 
jedynie o to, że mieszkałem w Australii i uważałem się za 
Australijczyka. Miałem rodzinny dom – u Brierleyów 
– i swój dom w Hobart, w którym mieszkałem ze swoją 
dziewczyną Lisą. Wiedziałem, że tam jest moje miejsce, 
czułem się kochany. 

Jednak odnalezienie Khandwa (Indie) i mojej hinduskiej 
rodziny również było powrotem do domu. Przybywając 
tu, miałem uczucie, że wszystko jest jak należy. Tutaj też 
mnie kochano i to także było moje miejsce, w jakimś 
sensie, nad którym wcześniej niewiele się zastanawiałem 
i które wydawał mi się trudny do wyjaśnienia. Tu 
spędziłem pierwsze lata mojego dzieciństwa, tu były moje 

1korzenie.

 Saroo Bierley, Daleko od domu, wyd. Między słowami 2013, str. 236-2371 

Pytania:

 a. Które miejsce jest domem dla Saroo 
– Australia czy Indie?

 b. Dlaczego Saroo szukał domu w Indiach, 
skoro był szczęśliwy w Australii?

 c. Czy Saroo ranił rodzinę w Australii, 
poszukując swojej biologicznej matki?

 d. Co czuł Saroo poszukując rodziny w Indiach?

 e. Dlaczego ludzie mają silną potrzebę 
poznania swoich korzeni?

 f.  Jakie znacie filmy lub książki, w których pojawił 
się motyw poszukiwania domu?

 g. Czym jest dla Was dom?
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Quiz podróżnika
Z jakiego kraju pochodzi ten zwyczaj? Dopasujcie nazwy krajów do poszczególnych państw.

Poprawne odpowiedzi od góry: Japonia, Indie, Boliwia, Namibia, Chiny, Argentyna, Australia, Kuba

Ceremonia herbaty
Sado jest rytuałem przygotowywania i picia herbaty. Ceremonia ta zawiera silne wpływy buddyzmu Zen. 
W dzisiejszych czasach ceremonia herbaty jest dość popularnym hobby, wielu mieszkańców tego kraju korzysta 
z lekcji ceremonii u specjalnych nauczycieli. Ceremonia herbaty składa się z wielu rytuałów, których należy nauczyć 
się na pamięć. Istotne znaczenie ma każdy ruch ręki.

Rozświetlone Diwali
Diwali to święto światła, obchodzone przez kilka dni w roku w tym kraju na przełomie października i listopada. 
Miliardami świateł ustawionych na w domach i na ulicach miast tego kraju upamiętnia się zwycięstwo dobra nad 
złem i ciemnością. Oprawę świetlną wzbogacają sztuczne ognie i dekoracje kwiatowe. Diwali jest obchodzone 
z rozmachem, towarzyszą mu liczne imprezy kulturalne.

Tradycyjny napój chicha
Chicha (czyt. czicza) to tradycyjny dla tego kraju napój alkoholowy przygotowywany ze sfermentowanej kukurydzy, 
który towarzyszy uroczystościom takim jak Wszystkich Świętych czy też przy weekendowych spotkaniach 
w miasteczkach. Wypicie czichy zawsze zjednuje sympatię miejscowych. Chicha podawana jest w małych 
miseczkach i należy ją zawsze wypić do końca. Mieszkańcy tego kraju często wylewają na ziemię kilka kropel na 
ofiarę dla Pachamamy – Matki Ziemi.

Sport ekstremalny
W tym kraju słynącym z rozległych pustyni, popularny jest Sand boarding - czyli jazda na desce po piasku. 

Kto zjada ostatki ten... głodny
W tym kraju na koniec posiłku należy zawsze pozostawić odrobinę jedzenia w misce. Jeśli miski pozostaną puste, 
będzie to oznaczało, że goście nie najedli się do syta. Mieszkaniec tego kraju od razu zamówi kilka kolejnych dań dla 
swojego gościa.

Nietypowe święte portrety 
W tym kraju przedmiotem kultu są nie tylko osoby święte, ale także portrety narodowych bohaterów, jak Juana, 
Evity Peron czy Carlosa Gardela. 

Kolędowanie przy świecach
Podczas Bożego Narodzenia mieszkańcy tego kraju obchodzą tzw. Carols by Candellight, kiedy to w wieczór wigilijny, 
do okolicznego parku schodzą się całe rodziny z całej okolicy by wspólnie zaśpiewać kolędy przy blasku świec.

Kolory jako symbole
Biel to znak czystości i braku zmartwień. Mieszkańcy tego państwa otaczają się bielą, stawiając białe kwiaty  
w domach, sklepach i na biurkach w pracy. W poniedziałki najchętniej zakładają ubrania właśnie w tym kolorze, 
aby wszystko dobrze się zaczęło i tydzień minął dobrze. W środy sięgają po fiolet – barwę symbolizującą siłę, 
a w soboty wybierają czerwień – kolor namiętności.
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Czarujący i emocjonujący
HOLLYWOOD REPORTER

Historia wielkiego triumfu człowieka
BUZZFEED

„Lion. Droga do domu” to intensywna i poruszająca opowieść
oparta na niewiarygodnej, prawdziwej historii

VANITY FAIR

Nicole Kidman gra z głębi serca
BUZZFEED

Laureat Nagrody Publiczności na Międzynarodowym 
Festiwalu Filmowym w Toronto

Złota Żaba w konkursie głównym na Międzynarodowym 
Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage 2016

Zapraszamy do rezerwacji grupowych w najbliższym kinie!

ZOBACZ ZWIASTUN:

www.forumfilm.pl/lion
edukacja@forumfilm.pl

W KINACH OD 2 GRUDNIA
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