
POTOP REDIVIVUS JERZEGO HOFFMANA  

Jeden z najpopularniejszych filmow w dziejach polskiej kinematografii POTOP w rezyserii Jerzego 

Hoffmana, nakrecony w 1974 roku, zrekonstruowany cyfrowo przez Filmoteke Narodowa oraz 

zmontowany na nowo pod nadzorem rezysera i operatora Jerzego Wojcika bedzie mial swoja 
miedzynarodowa premiere na 26. Festiwalu Filmu Polskiego w Ameryce. 

Specjalny pokaz filmu POTOP REDIVIVUS (2014) dla polskich szkol odbedzie sie w sobote, 15 

listopada o godz. 10:00 rano w kinie Muvico Rosemont 18 (9701 Bryn Mawr Ave., Rosemont). 

 POTOP REDIVIVUS to projekt, ktory powstal w ramach Repozytorim Cyfrowego Filmoteki 

Narodowej z potrzeby zaprezentowania wspolczesnej widowni filmu Jerzego Hoffmana w 

doskonalej jakosci oraz nowej, atrakcyjnej formie. Digitalizacja oraz odrestaurowanie pelnej 

dwuczesciowej wersji filmu o dlugosci 315 minut bylo mozliwe dzieki wsparciu Polskiego Instytutu 

Sztuki Filmowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy wspoludziale TVN S.A. 

Konserwacji oraz rekonstrukcji dokonaly budapesztanskie Magyar Filmlabor oraz warszawskie 

Studio Produkcyjne Orka. Autorem nowego montazu jest wybitny montazysta Marcin Kot 

Bastkowski, wspolpracownik Jerzy Hoffmana przy “Ogniem i mieczem” oraz “1920. Bitwie 

Warszawskiej”. Nowa wersja filmu ma 185 minut dlugosci. Bedzie pokazywana w kinach w Polsce 
od 3 pazdziernika br. 

 “Potop” otrzymal nominacje do Oscara w kategorii filmow obcojezycznych w 1975 roku. Film 

zdobyl rowniez pierwsze Lwy Gdanskie wraz z nagroda publicznosci oraz nagroda aktorska dla 

Daniela Olbrychskiego w roli Kmicica. Nadzwyczajne kreacje aktorskie stworzyli takze Tadeusz 

Lomnicki, Malgorzata Braunek, Tadeusz Wichniarz, Wladyslaw Hancza czy Franciszek Pieczka. 

Film obejrzalo w kinach ponad 27 milionow widzow, co daje mu trzecie miejsce pod wzgledem 
ogladalnosci w historii polskiej kinematografii. 

 Film jest adaptacja powiesci Henryka Sienkiewicza. Przedstawia losy Andrzeja Kmicica, chorazego 

orszanskiego, ktory najpierw opowiada sie po stronie zwiazanych ze Szwedami Radziwillow, by 

potem pod przybranym nazwiskiem Babinicza ofiarnie sluzyc ojczyznie w czasie szwedzkiego 

potopu. W nagrode otrzymuje reke ukochanej Olenki. 

 Pomyslalem, ze warto ten odnowiony film pokazac tym wszystkim, ktorzy nie mogli zobaczyc go w 

kinie, zwlaszcza mlodym, ktorzy znaja “Potop” wylacznie z telewizorow, kaset i plyt dvd. Ale czy 

dzisiejszy widz bedzie chcial spedzic w kinie ponad 5 godzin? – mowi Jerzy Hoffman. – Stworzylem 

wiec “Potop” na nowo, w wersji trzygodzinnej. Film, ktory nic nie traci z najwazniejszych watkow, 
ktory nic nie traci na czytelnosci, a jednoczesnie nabiera niezwyklego tempa. 

 Projekcja POTOP REDIVIVUS na Festiwalu Filmu Polskiego w Ameryce jest mozliwa dzieki 

Filmotece Narodowej, Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej, Startech Glass oraz Towarzystwu 
Sztuki. 

BILETY DLA SZKOL W CENIE $10. Minimalne zamowienie 20 biletow.  


