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Poprzednia część filmu 
– „7 rzeczy, których nie wiecie o facetach” 

– przyciągnęła do kin

1 000 000

Wielki powrót 
do świata mężczyzn!

widzów

ponad

O pięć lat starsi, ale niekoniecznie doj-
rzalsi faceci znowu ruszają do akcji! Siła 
przyjaźni, chwile wzruszenia i szalone 
przygody uwielbianych przez widzów bo-
haterów. Jak potoczyły się ich losy? Co 
nastąpiło po przysłowiowym „żyli długo  
i szczęśliwie”? W kolejnej odsłonie kome-
dii o męskich „słabościach” Ricky walczy 
z twórczym kryzysem, Jarosław z ataka-
mi paniki, Filip szaleje na giełdzie, Stefan 
próbuje zapanować nad złością, a Kordian 
poskładać złamane serce. Tylko Tomek, 
jako jedyny z przyjaciół, nadal odważnie 
spełnia marzenia. I w końcu wpada przez 
to w kłopoty. W wir szaleństw facetów, 
poza znanymi z poprzedniej części Basią  
i Zosią, wciągnięta zostanie również zupełnie 
nowa bohaterka – tajemnicza Pestka.



Są młodzi, piękni i bogaci, a do tego 
czekają właśnie na narodziny pierwszego 
dziecka. Ale ich związek wcale nie jest 
tak idealny, na jaki wygląda. Tomek na 
myśl, że wkrótce zostanie ojcem, jest 
bliski paniki i wciąż ukrywa przed żoną 
kolejne „grzeszki”. Zamiast podczas ba-
dania USG posłuchać, jak bije serce jego 
dziecka, młody biznesmen woli oglądać 
sportowe auta. I wcale nie chce, by jego 
wygodne życie się zmieniło.

BASIA 
ALICJA BACHLEDA CURUŚ

Na przekór wszystkiemu ich przyjaźń nadal 
trwa. Ricky po raz kolejny pomaga Kordianowi 
pozbierać się po zakończonym związku, ale 
sam również potrzebuje pomocy. Kordian jest 
dla niego ogromnym wsparciem, gdy piosen-
karz wpada w życiowy i twórczy dołek.

TOMEK 
MIKOŁAJ ROZNERSKI

RICKY 
ZBIGNIEW ZAMACHOWSKI

KORDIAN 
MACIEJ ZAKOŚCIELNY



Zosia i Filip są szczęśliwym mał-
żeństwem, prowadzą popularny 
bar, a ich córeczka Jadzia rośnie 
jak na drożdżach. Niespodziewa-
nie Filip traci majątek na giełdzie 
i zostaje bankrutem. Jedną złą 
decyzją ściąga na siebie lawinę 
niepowodzeń.

PESTKA
KAROLINA BRUCHNICKA

Taksówkarka, którą przypadkiem 
poznają Kordian i Ricky. Wygadana 
i odważna dziewczyna pomaga 
Kordianowi zawalczyć o dawną 
ukochaną, a zmagającemu się  
z artystycznym wypaleniem  
Ricky’emu w ucieczce przed 
wścibskimi paparazzi. Przez  
cały czas Pestka ukrywa jednak 
pewien sekret…

OLEK
FELIKS MATECKI

Pomimo przeciwności losu, śmier-
ci mamy i siedzącego w więzieniu 
ojca, Olek nadal jest pełnym życia 
dzieckiem. Chłopcem opiekuje 
się Jarosław, który pomaga mu 
rozwijać jego pasję – grę w piłkę 
nożną. W wychowanie Olka rów-
nie mocno zaangażowany pra-
gnie być Stefan, a to oznacza, że 
będzie musiał spróbować 
dogadać się z Jarosławem. 
Zwłaszcza że na drodze do 
sportowej kariery Olka 
stoi trener piłkarskiej 
drużyny i jego fawory-
zowany syn.

STEFAN
LESZEK LICHOTA

JAROSŁAW
PIOTR GŁOWACKI

Po pięciu latach Stefan nadal nie radzi sobie  
z emocjami. Wściekły i żądny krwi odbywa 
karę w więzieniu. Weteran walczy jednak 
o przedterminowe zwolnienie i o to, by 
odzyskać prawo do opieki nad synem. 

Tymczasem małym Olkiem po śmierci 
jego matki Julii opiekuje się 

największy wróg Stefana – Jarosław. 
Gdy obaj rywale spotykają się 

w sądzie, nie kończy się to dobrze…

ZOSIA
JOANNA JARMOŁOWICZ

FILIP



SZEF
WYTWÓRNI
PIOTR POLK

Geniusz show-biznesu, seryjny 
twórca hitów, gotów na wszystko, 
by jego produkcje osiągnęły suk-
ces. Jest bliski załamania, gdy jego 
największa gwiazda – Ricky  
– zostaje nagle bohaterem  
skandalu, który może  
pogrzebać karierę ich obu.

JADZIA 
HANNA NOWOSIELSKA

Córka Filipa i Zosi. Rezolutna 
pięciolatka, która po mamie 
odziedziczyła mądrość, a po ojcu 
beztroskę i pewność siebie. 
Zosia nieźle namiesza w sprawach 
facetów i da im prawdziwą 
„lekcję życia”.

MARIUSZ
BARTŁOMIEJ NOWOSIELSKI

JULIUSZ
KRZYSZTOF SZCZEPANIAK

Sanitariusze ze szpitala psychiatrycznego, którzy lubią „eksperymenty” i ulotne stany świadomości. 
W wyniku przedziwnego spotkania z Tomkiem pechowo tracą pracę i stają się pierwszym ogniwem 
serii niefortunnych zdarzeń.

SZEFOWA
KATARZYNA SKRZYNECKA

Pani kierownik z sanepidu, która swojego kolegę z pracy  
– Jarosława – uważa za całkiem apetyczny kąsek
i wyraźnie ma na niego chrapkę.



DYSTRYBUTOR

PRODUCENT

Tadeusz Lampka to jeden z największych 
niezależnych producentów filmowych. 
Stoi na czele MTL Maxfilm – firmy, któ-
ra od 20 lat realizuje najpopularniejszy  
w Polsce serial: „M jak miłość”. Na koncie 
ma największe sukcesy kinowe ostat-
nich lat, takie jak: „Nigdy w życiu”, „Tylko 
mnie kochaj”, „Nie kłam, kochanie”, „Och 
Karol 2”, „Wkręceni”, „7 rzeczy, których 
nie wiecie o facetach” czy „Miszmasz 
czyli Kogel Mogel 3”. Święcąc triumfy od 
1991 roku, Lampka konsekwentnie po-
wtarza, że najważniejszy jest dla niego 
widz i jego zadowolenie.

Next Film to firma należąca do grupy Helios, która zajmuje się 
produkcją i dystrybucją filmową. Firma wprowadziła do kin naj-
głośniejsze tytuły ostatnich lat, takie jak: „Plan B” (reż. Kinga Dęb-
ska), „Twój Vincent” (reż. Dorota Kobiela, Hugh Welchman), „Ka-
merdyner” (reż. Filip Bajon), „Miszmasz czyli Kogel Mogel 3” (reż. 
Kordian Piwowarski), „Underdog” (reż. Maciej Kawulski), „Słodki 
koniec dnia” (reż. Jacek Borcuch), „Piłsudski” (reż. Michał Rosa), 
„Ukryta gra” (reż. Łukasz Kośmicki), „Jak zostałem gangsterem. 
Historia prawdziwa” (reż. Maciej Kawulski), „365 dni” (reż. Bar-
bara Białowąs, Tomasz Mandes), „Czarna owca” (reż. Aleksander 
Pietrzak), „Teściowie” (reż. Kuba Michalczuk), „Bo we mnie jest 
seks” (reż. Katarzyna Klimkiewicz). Wśród zapowiedzi Next Fil-
mu znajdują się takie tytuły jak: „Koniec świata czyli Kogel Mogel 
4” (reż. Anna Wieczur), „Za duży na bajki” (reż. Kristoffer Rus), 
„Fucking Bornholm” (reż. Anna Kazejak), „Chłopi” (reż. Dorota  
Kobiela) oraz produkcja własna – „Johnny” (reż. Daniel Jaroszek).



PREMIERA:    28.01.2022

OBSADA:   ALICJA BACHLEDA CURUŚ, MIKOŁAJ ROZNERSKI, ZBIGNIEW ZAMACHOWSKI, MACIEJ ZAKOŚCIELNY,  

   PIOTR GŁOWACKI, LESZEK LICHOTA, KAROLINA BRUCHNICKA, KATARZYNA SKRZYNECKA,  

   JOANNA JARMOŁOWICZ, PIOTR POLK, MICHAŁ PIELA, HANNA NOWOSIELSKA, FELIKS MATECKI,   

   BARTŁOMIEJ NOWOSIELSKI, KRZYSZTOF SZCZEPANIAK, MICHALINA SOSNA, DARIUSZ TOCZEK,   

   SEBASTIAN STANKIEWICZ, MAREK DYJAK, HENRYK GOŁĘBIEWSKI, MONIKA KRZYWKOWSKA,  

   EWA ZŁOTOWSKA

REŻYSERIA:   SYLWESTER JAKIMOW

SCENARIUSZ:   ALINA PUCHAŁA, ADAM MUSIELSKI I INNI

ZDJĘCIA:   TOMASZ DOBROWOLSKI PSC

SCENOGRAFIA:   MONIKA JAGODZIŃSKA

MONTAŻ:   MARCELI MAJER GMP, MARCIN KOT BASTKOWSKI PSM

KOSTIUMY:   ANNA MĘCZYŃSKA

CHARAKTERYZACJA:  SYLWIA DYNEROWICZ

MUZYKA:   ATANAS VALKOV

DŹWIĘK:   TOMASZ WIECZOREK, KACPER HABISIAK MPSE, MARCIN KASIŃSKI MPSE

KIEROWNIK PRODUKCJI:  JOANNA MOKOSA-RYKALSKA

PRODUCENT:   TADEUSZ LAMPKA

PRODUKCJA:   MTL MAXFILM

DYSTRYBUCJA:   NEXT FILM

WSPÓŁFINANSOWANIE:  POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ 

K o n t a k t  d l a  m e d i ó w :

aleksandra.misiak@next-film.pl • tel. 668050051

w w w . n e x t - f i l m . p l


