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Nezanechať stopy 

Originálny názov: Żeby nie było śladów 
 
Tvorcovia: 
Réžia:  Jan P. Matuszyński 
Námet: Cezary Łazarewicz – kniha Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza 

Przemyka 
Scenár Kaja Krawczyk-Wnuk 
Kamera:  Kacper Fertacz 
Hudba:  Ibrahim Maalouf 
Strih: Przemysław Chruścielewski 
Hrajú: Tomasz Ziętek (Jurek Popiel), Sandra Korzeniak (Barbara 

Sadowska, matka Grzegorza), Jacek Braciak (otec Jurka), Agnieszka 
Grochowska (matka Jurka), Robert Więckiewicz (generál Kiszczak), 
Tomasz Kot (Kowalczyk), Aleksandra Konieczna (prokurátorka 
Wiesława Bardon), Adam Bobik (kňaz Jerzy Popiełuszko) a ďalší 

Krajina pôvodu: Poľsko / Francúzsko / Česko 
Rok výroby: 2021 
Minutáž: 165 min. 
Jazyková verzia:  ploský so slovenskými titulkami  
Formát: DCP, MP4 
Žáner: Dráma 
Odporúčaná prístupnosť: MP 15 
Premiéra v SR:  17.11.2022 
Koniec monopolu:  24.10.2026 
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Krátky popis: Dráma o policajnej brutalite, ktorá v roku 1983 zasiahla celý poľský národ. 
Poľský kandidát na Oscara od producentov Corpus Cristi a režiséra Poslednej rodiny. 

Synopsa: 

Poľsko, 1983. Krajina je otrasená prípadom Grzegorza Przemyka – stredoškoláka a syna 
opozičnej poetky Barbary Sadowskej – ktorého zatkla hliadka milície a kruto ho zbila. Po 
dvoch dňoch agónie Przemyk zomiera na následky zranení. 

Film nakrútený podľa skutočných udalostí sleduje príbeh Jurka – jediného svedka incidentu. 
Spočiatku štátny aparát, vrátane ministerstva vnútra, celú záležitosť bagatelizuje. Keď však 
vyše 20 tisíc ľudí kráča ulicami Varšavy za rakvou Przemyka, z Jurka sa cez noc stane 
nepriateľ štátu číslo jedna. Represívny režim využíva všetky možnosti svojho aparátu – 
tajnú službu, milície, médiá a súdy – aby Jurka, Przemykovu matku Barbaru i všetkých 
ostatných diskreditoval a umlčal. 

 
Poznámky: 
Vojnový stav – vyhlásil ho poľský premiér a generálny tajomník Poľskej zjednotenej 
robotníckej strany generál Wojciech Jaruzelski ráno, v nedeľu 13. decembra 1981. Vojnový 
stav bol pozastavený 1. decembra 1982 a 22. júla 1983 bol zrušený. Pri potláčaní protestov 
prišlo o život niekoľko desiatok ľudí, 10 131 aktivistov spojených so „Solidaritou“ bolo 
internovaných, Solidarita bola postavená mimo zákon a internovali aj Lecha Walesu. Podľa 
poľského úradu pre vyšetrovanie komunistických zločinov bolo represiami priamo 
postihnutých asi 170-tisíc ľudí. Desaťtisíce ďalších si zvolili emigráciu.  
 
Nezanechať stopy – inštrukcia pre príslušníkov MO (Milicja Obywatelska / Občianska 
milícia), aby bili a kopali zadržaných tak, aby to na ich telách nezanechalo stopy. 
 
Jerzy Popiełuszko (1947 – 1984) – nazývaný kňaz Solidarity, slúžil vo filme omšu za 
Grzegorza a o rok neskôr bol umučený a zabitý členmi komunistickej tajnej polície. V roku 
2009 ho pápež Benedikt XVI. vyhlásil za mučeníka a v roku 2010 sa konalo jeho 
blahoslavenie vo Varšave. 
 

Biografia režiséra:  

Jan P. Matuszyński (*23. 4. 1984) – absolvoval dokumentaristický kurz na Majstrovskej 
škole filmovej réžie Andrzeja Wajdu vo Varšave (2010) a štúdium réžie na katedre rozhlasu 
a televízie Sliezskej univerzity v Katoviciach (2012). Upozornil na seba už školskými filmami. 
Po niekoľkých dokumentárnych filmoch, z ktorých Deep Love získal Cenu za dokument na 
MFF v Moskve 2014, získal uznanie svojím celovečerným hraným debutom Posledná rodina 
– životopisným filmom o rodinnom osude slávneho poľského maliara Zdzisława 
Beksińskeho, oceneným napríklad Grand Prix na MFF Molodist v Kyjeve 2016, Cenou za 
debut na MFF v Cottbuse 2016, Veľkou cenou Zlatými levmi a Cenou divákov na Festivale 
poľských hraných filmov v Gdyni 2016 alebo výročnou cenou Orol za objav roku. Režíroval 
epizódy niekoľkých televíznych seriálov, z ktorých Kráľ bol diváckym hitom, hudobné 
videoklipy i reklamy. Pravidelne spolupracuje s kameramanom Kacperom Fertaczom, so 
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skladateľom Atanasom Valkovom a strihačom Przemysławom Chruścielewskim. Jeho 
druhý celovečerný film Nezanechať stopu mal svetovú premiéru na 78. MFF v Benátkach. 

Filmy – 2006: Razem (Spolu) – študentský film; 2007: 15 lat milczenia (15 rokov mlčania) 
– študentský film; 2007: Myjnia (Autoumyváreň) – študentský film; 2008: Wiem, kto to 
zrobił (Viem, kto to urobil) – študentský film; 2009: Afterparty – študentský film; 2010: 
Amisze znad Wisły (Amišovia od Visly) – dokumentárny film; 2011: Niebo (Nebo) – 
dokumentárny film; 2012: Offline – krátkometrážny hraný film; 2013: Deep Love – 
dokumentárny film; 2012–2014: Detektyw Łodyga na tropie zagadek astronomicznych 
(Detektív Stonka na stope astronomických hádaniek) – animovaný seriál; 2014: Kolaudacja 
(Schválenie) – dokumentárny film; 2016: Posledná rodina (Ostatnia rodzina); 2017: Druga 
szansa (Druhá šanca) – hraný seriál (réžia epizód 5–13 štvrtej série); 2017: Wataha 
(Wataha) – hraný seriál (réžia epizód 9, 10, 11); 2018: Nielegalni (Nelegálne) – hraný seriál 
(réžia epizód 6, 7, 8, 9, 10); 2020: Czekamy (Čakáme) – krátkometrážny film zo 14-
dielneho cyklu W domu (Doma); 2020: Król (Král) – hraný seriál; 2021: Gadające głowy 
(Rozprávajúce hlavy) – dokumentárny film; 2021: Nezanechať stopy (Żeby nie było 
śladów). 

Vybrané ocenenia: 
2021: Strieborné levy a cena za výpravu (Paweł Jarzębski) – 46. Festival poľských hraných 
filmov (FPFF) Gdynia; Zvláštne uznanie za najlepšiu réžiu – 31. Filmový festival Cottbus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINKY  
 
 
 
Film na asfk.sk  Materiál k filmu na stiahnutie  Trailer k filmu 
            Meno: visitor | heslo: visitor 
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