
 reżyseria: Bartosz  Blaschke
OCZY  MOJEGO  OJCA



Szanowni Państwo, 
 Z przyjemnością rekomenduję Państwu projekt krótkometrażowego �lmu fabularnego 
w reżyserii Bartosza Blaschke. 

                        „OCZY MOJEGO OJCA” to niezwykle emocjonalna, szczera i poruszająca opowieść 
o dojrzewaniu, konieczności dokonywania trudnych wyborów i walce, którą toczy sama ze 
sobą młodziutka Ola, główna bohaterka �lmu. Historia opowiedziana w �lmie Bartka ma walor 
uniwersalny i skupia się na tym co w życiu każdego człowieka stanowi wartość najwyższą – 
miłości, rodzinie i lojalności względem najbliższych. 

Scenariusz projektu rozwijany był w prowadzonym przez Szkołę Wajdy programie dla 
młodych, obiecujących reżyserów, „STUDIO PRÓB”, a część środków na �nansowanie projektu 
zapewnia Studio Munka w ramach realizowanego przez siebie programu „30 minut”. 
Koproducentem i producentem wykonawczym jest Studio Wajdy, które u podstaw swojej 
misji ma promowanie i kultywowanie nowych reżyserskich talentów. Gwarancją najwyższej 
jakości realizacji tej krótkometrażowej etiudy jest opieka artystyczna tutorów Szkoły i Studia 
Wajdy m.in. Wojciecha Marczewskiego i Edwarda Żebrowskiego. 

Wierzę, że talent reżyserski Bartka, połączony z piękną plastyczną wizją operatora Tomasza 
Augustynka stanowić będzie o niezwykłej sile tej pełnej emocji historii.  Liczę, że przekonacie 
się Państwo do wsparcia projektu „OCZY MOJEGO OJCA”, a sukces �lmu będzie naszym 
wspólnym osiągnięciem.
  
       Joanna Szymańska
      Kierownik Działu Produkcji 
      Wajda Studio

 



 Studio Munka powołane w 2008 roku działa w strukturach Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich, i jest producentem debiutów �lmowych – krótkich i długich metraży. 
Młodzi twórcy, którzy chcą zrealizować swój pierwszy �lm mogą liczyć w Studiu Munka na 
wsparcie i opiekę nad projektem – od developmentu, przez produkcję w profesjonalnych 
warunkach, aż po szeroko rozumianą promocję gotowego �lmu. Studio Munka prowadzi 
jeden program dla fabularnych projektów pełnometrażowych oraz trzy programy dla 
krótkich metraży: „30  Minut”, „Pierwszy Dokument” i „Młoda Animacja”, poświęcone 
odpowiednio fabułom, dokumentom i animacjom.

     W Studiu Munka dbamy przede wszystkim o to, żeby młodzi twórcy mogli rozwijać 
swój talent w sprzyjających warunkach. Działamy w przekonaniu, że w najważniejszym dla 
reżysera debiutanckim �lmie, istotna jest twórcza atmosfera i stworzenie 
zindywidualizowanych warunków rozwoju. W  Studiu Munka każdy projekt ma swojego 
Opiekuna Artystycznego, który gwarantuje indywidualne wsparcie merytoryczne na 
wszystkich etapach pracy nad �lmem. O rozwój projektów dbają też Rady Artystyczne 
Programów. Staramy się nawiązać do najlepszych tradycji zespołów �lmowych – nasi 
młodzi reżyserzy wnikliwie omawiają scenariusze własne i swoich kolegów na 
cotygodniowych spotkaniach. Zapoznajemy młodych twórców z systemem pracy 
profesjonalnych produkcji �lmowych a jednocześnie, zapewniamy im czas na optymalny 
rozwój ich talentu tak, by osiągnąć najlepszy możliwy efekt końcowy.

      Dariusz Gajewski 
      Dyrektor Programowy 
      Studia Munka



„ Oczy mojego ojca” - opis �lmu

OCZY MOJEGO OJCA to emocjonalna opowieść osadzona w realiach mazurskiej wsi.  Główną bohaterką
�lmu jest dziesięcioletnia Ola, dziewczynka nad wyraz dojrzała i wrażliwa jak na swój wiek. W kontrze
do niej stoją postacie starszej siostry - skupionej na sobie i adorujących chłopakach, nastoletniej               
Karoliny oraz apodyktycznej matki Haliny, która pod wieczną nieobecność mężą, twardą ręką zarządza 
losami rodziny. 

Historia toczy się w ciągu kilku zimowych dni, w trakcie których w napiętych stosunkach rodzinnych 
dochodzi do przesilenia, a emocje od lat pulsujące w bohaterach, eksplodują ze zdwojoną siłą.

Film będzie intymnym i szczerym studium osobistych relacji pomiędzy walczącą o miłość i utrzymanie 
rodzinnej jedności Olą, a matką gotową, tym razem na zawsze, odciąć wszelkie łączące ją z ojcem            
dziewczynek więzi. 

Z �lmu Bartka Blaschke dowiem się, czy naszej bohaterce uda się utrzymać razem rozpadającą się 
rodzinę i czy zachowa przy tym swoją dziecięcą wrażliwość ? 

Do czego posunąć 
może się dziecko, 

które pragnie 
powrotu ojca

 
i… ciszy? 



Dane podstawowe

Producent - Studio Munka

Koproducent, producent wykonawczy - Wajda Studio

Koprodukcja - TVP S.A.

Współ�nansowanie: Polski Instytut Sztuki Filmowej

Gatunek : dramat obyczajowy

Czas trwania : 35 minut

Format : Cinemascope, kolor

Reżyser: Bartosz Blaschke

Scenariusz : Anna Stańko

Zdjęcia : Tomasz Augustynek

Scenogra�a: Paulina Korwin – Kochanowska

Kostiumograf: Zo�a Bebej

Kierownik produkcji: Daria Zienowicz

Początek zdjęć: 28.01.2013 r.

Mocne strony projektu

1. Historia op arta na faktach;

2. Uniwersalne przesłanie;

3. Wielokrotnie nagradzani twórcy, zaangażowani w projekt- 
reżyser Bartosz Blashke i operator Tomasz Augustynek; 

4. Atrakcyjna obsada: Jadwiga Jankowska-Cieślak; Katarzyna 
Herman;

5. Projektowi przyznano  nagrodę „ 30 minut” –Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich;

6. Profesjonalna opieka PRowo-festiwalowa z ramienia Wajda 
Studio;

7.  Zapewniona emisja w TVP S.A.
  
    

Podstawowe informacje



Halina : Katarzyna Herman
 
Aktorka Teatru Powszechnego.

Filmogra�a:
 
W sypialni
Magda M. 
Ekipa 
Kryminalni 
M jak miłość 
Miasteczko 
Boża podszewka
Przemiany

Babcia Krystyna : Jadwiga Jankowska-Cieślak

Aktorka Teatru Ateneum. W 1982 r. otrzymała Złotą Palmę 
w Cannes za węgierski �lm “Inne spojrzenie”.

Filmogra�a:

Tatarak
Ryska
Co słonko widziało
Kochankowie z Marony
300 mil do nieba
Trzeba zabić tą miłość
Pitbull
Polskie drogi

Proponowana obsada



Reżyser

Bartosz Blaschke
Rocznik 1974. Absolwent Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu 
Śląskiego i Szkoły Wajdy. Scenarzysta popularnych serialii i reżyser 
projektów alternatywnych. Współpracuje z platformą działań artysty-
cznych Hermetyczny Garaż i grupą Karbido, z którymi zrealizował 
m.in. live radio show „Katastrofa LZ-129 Hindenburg” (Grand Prix 
nurtu OFF Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu), avant musi-
cal „Paper T.E.S.L.A. Show” i �lm „Stolik”. 
Reżyser wielokrotnie nagradzanego �lmu  dokumentalnego „Ziętek”    
( min. nagroda dla najlepszego �lmu dokumentalnego Toronto World-
wide Short Film Festival. Finalista konskursu Sript Pro).

Filmogra�a:
 
Galeria
Życie nad rozlewiskiem
Ziętek    
Na wspólnej 
Generał. Zamach na Giblartarze
Samo życie

Operator

Tomasz Augustynek
Rocznik 1977. Absolwent Wydziału Radia i Telewizji Uniwer-
sytetu Śląskiego. Jako operator zdjęć pracował przy wielu 
�lmach, teatrach telewizji, teledyskach. Na swoim koncie 
ma ponad 100 reklam dla polskich i zagranicznych �rm. 
Wielokrotnie nagradzany za zdjęcia min. na Festiwalu Film-
owym w Gdyni, ISFF Berlin, Film Festival Eurounderground 
Europe.

Filmogra�a :

Ostatnie piętro
Zwerbowana miłość
Świadek koronny
Ziętek
Cold Kenya
Wtorek
Moc

Twórcy �mu



Wajda Studio -  pro�l �rmy

Wajda Studio powstało w 2001 roku z inicjatywy dwóch reżyserów, jednych z najbardziej 
cenionych polskich twórców – Andrzeja Wajdy, laureata Oskara za całokształt twórczości 
oraz Wojciecha Marczewskiego, wybitnego reżysera i pedagoga. Wajda Studio stawia na 
�lmy autorskie oraz koprodukcje międzynarodowe. 

Wajda Studio kontynuuje misję Szkoły Wajdy i wspiera �lmy autorskie debiutujących twór-
ców. Poszukuje projektów fabuł, dokumentów i krótkich metraży poruszających 
współczesne tematy. Studio stawia na współpracę międzynarodową i koprodukcje. Wyróżnia 
się opieką artystyczną najlepszych polskich i europejskich twórców. Oferuje produkcję krót-
kich fabuł w ramach programu 30 minut. Prowadzi EKRAN – Międzynarodowy Program dla 
Profesjonalistów Filmowych. Studio przykłada szczególną uwagę do promocji i dystrybucji 
swoich projektów. W dorobku Wajda Studio jest ponad 70 �lmów dokumentalnych i fabular-
nych, ponad 200 etiud.

Ponadto, pokazy i nagrody na największych festiwalach, w tym na: Berlinale, San Sebastian, 
Karlowe Wary, Hot-Docs, IDFA i DOK Leipzig oraz nominację do Europejskiej Nagrody Film-
owej. Samo Studio (pod poprzednią nazwą: Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja 
Wajdy) zostało dwa razy nagrodzone jako Najlepszy Producent Dokumentów i Krótkich 
Metraży na Krakowskim Festiwalu Filmowym w 2008r. i 2010 r.

Wajda Studio jest m.in. koproducentem �lmu „Chrzest” Marcina Wron (premiera 
międzynarodowa MFF Toronto 2010).

W 2012 w kinach w Polsce pojawił się najnowszy �lm fabularny Wajda Studio – irlandzko-
polska koprodukcja w reżyserii Norah McGettigan „Sanctuary”.



Dane 
kontaktowe Kierownik Działu Produkcji 

Joanna Szymańska   
jszymanska@wajdastudio.pl   
tel. +48 500 248 483
 

Kierownik Działu PR i Dystrybucji
Joanna Solecka   
jsolecka@wajdastudio.pl
 
Kierownik Produkcji 
Daria Zienowicz  
dzienowicz@wajdastudio.pl    
tel. + 48 500 248 603

Wajda Studio sp. z o.o.
ul. Chełmska 2100-724 Warszawa     
e-mail: info@wajdastudio.pl 
tel. tel./fax +48 22 851 10 56    




