
 

 

ZWYCIĘZCA THE VOICE KIDS – MARCIN MACIEJCZAK  

W OFICJALNYM UTWORZE DO FILMU „TARAPATY 2”. 
PREZENTUJEMY TELEDYSK  

 
 

„Jeśli powiem” Marcina Maciejczaka to utwór skomponowany specjalnie do filmu 
„Tarapaty 2”. W kontynuacji największego hitu polskiego kina familijnego XXI wieku 

występują Pola Król, Mia Goti oraz Kuba Janota-Bzowski. Partnerują im Joanna 

Szczepkowska, Marta Malikowska, Zbigniew Zamachowski, Tomasz Ziętek oraz Sandra 
Korzeniak. Przyjaźo, tajemnica i prawdziwa przygoda, czyli „Tarapaty 2” w kinach już od 25 
września. 
 

Zobacz teledysk 

 

Marcin Maciejczak, mimo zaledwie 14 lat, dzięki dotychczasowym sukcesom uznawany jest 
za jednego z najzdolniejszych i najbardziej popularnych wokalistów młodego pokolenia. W 

2019 roku wziął udział w trzeciej edycji programu „The Voice Kids” i już podczas pierwszego 
przesłuchania zachwycił publicznośd i jurorów swoją interpretacją emocjonalnego przeboju 
Lady Gagi pt. „I'll Never Love Again”. Wykonanie z przesłuchao trafiło do zestawienia 

najlepszych występów we wszystkich edycjach The Voice Kids na całym świecie. Pozostałe 
wykonania Marcina z programu również cieszą się ogromną popularnością w sieci. 
Debiutancki singiel artysty w zawrotnym tempie stał się jednym z największych przebojów w 
Polsce i osiągnął status złotej płyty. 
 

 „Jeśli powiem” to trzeci singiel Marcina. Utwór skomponowany przez Dominica 

Buczkowskiego-Wojtaszka & Patryka Kumóra powstał specjalnie do filmu „Tarapaty 2”. 
 

- Znałem film „Tarapaty“, więc informacja o tym, że powstaje druga częśd bardzo mnie 
ucieszyła. Byłem w szoku, kiedy dostałem propozycję zaśpiewania do niej piosenki! 
Zgodziłem się od razu, cały proces nagrao i później teledysku to była dla mnie super 
przygoda. Bardzo podobają mi się zdjęcia do filmu i cieszę się, że zrobiliśmy teledysk, który 
jest z nimi spójny. Mam nadzieję, że piosenka i film się Wam spodobają! – mówi o pracy nad 
utworem Marcin Maciejczak. 

 

 

Hit kina familijnego powraca! 
 

W 2017 roku przygody Julki i Olka zachwyciły publicznośd, przyciągając rekordową widownię. 
O czym opowiada film „Tarapaty 2”? Kiedy z Muzeum Narodowego w Poznaniu znika perła 

https://youtu.be/rEGfeyQVbRw


kolekcji – „Plaża w Pourville” Claude’a Moneta, a o kradzież zostaje fałszywie oskarżona 
ciotka Julki – dzieci muszą odnaleźd obraz i odkryd tożsamośd prawdziwego złodzieja. Zgrany 
duet rozpoczyna śledztwo, ale na horyzoncie pojawia się Felka, zwariowana 12-latka, a 

razem z nią kłopoty. Opowieśd o zazdrości i zaufaniu przeplata się z rozwiązywaniem zagadki 
kryminalnej. „Tarapaty 2” to historia dla całej rodziny, która mówi o tym, że nie da się 
uwierzyd w przyjaciela, dopóki nie uwierzy się w siebie. A także o tym, że przyjaźo 
wystawiona na próbę może stad się jeszcze mocniejsza. 
 

Zobacz teaser filmu „Tarapaty 2”  

 

„Tarapaty 2” ponownie reżyseruje Marta Karwowska, a za zdjęcia odpowiada Jakub 

Burakiewicz, dla którego będzie to fabularny debiut pełnometrażowy. Film jest produkcją Koi 

Studio, na czele z Agnieszką Dziedzic, producentem wykonawczym i koproducentem jest 

Tomek Morawski z Haka Films. Za scenografię odpowiadają  Jędrek Kowalski i Maria 

Dziewanowska-Kowalska, a za montaż Aleksandra Gowin. 

 

Film powstał przy współfinansowaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Koproducentami 

są Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy, Podkarpacka Komisja Filmowa, Piramida Film, 

DI Factory, Next Film, Poznaoska Lokalna Organizacja Turystyczna i Warmiosko-Mazurski 

Fundusz Filmowy. MAKonLine Ubezpieczenia ubezpiecza produkcję i jest partnerem 
współfinansującym. Zdjęcia do filmu realizowane były w Poznaniu, Warszawie, na Warmii 

oraz na terenie województwa podkarpackiego. 
 

„Tarapaty 2” trafią do kin 25 września, a już 12 sierpnia ukaże się książka "Klątwa Lucyny 

czyli Tarapaty 2" – zwariowana powieśd kryminalna dla całej rodziny autorstwa Marty 

Karwowskiej i Katarzyny Rygiel, z ilustracjami Marty Ruszkowskiej. 

 

*** 

Obsada: Jakub Janota-Bzowski, Pola Król, Mia Goti, Joanna Szczepkowska, Marta 
Malikowska, Tomasz Ziętek, Zbigniew Zamachowski, Sandra Korzeniak, Marcin Pempuś, 
Marta Juras, Justyna Wasilewska 

Reżyseria: Marta Karwowska 

Scenariusz: Marta Karwowska 

Zdjęcia: Jakub Burakiewicz 

Kierownik produkcji: Tomasz Morawski 

Scenografia: Jędrek Kowalski, Maria Dziewanowska-Kowalska 

Kostiumy: Agnieszka Biederman 

Charakteryzacja: Sylwia Marczyoska 

Dźwięk: Bartłomiej Bogacki, Michał Fojcik 

Producent: Agnieszka Dziedzic 

Produkcja: Koi Studio 

Koprodukcja: Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy, Podkarpacka Komisja Filmowa, 

Piramida Film, DI Factory, Next Film, Haka Films, Poznaoska Lokalna Organizacja Turystyczna, 
Warmiosko-Mazurski Fundusz Filmowy 

https://www.youtube.com/watch?v=jq9ZlSqDG_M
http://filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1171408
http://filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1177241
http://filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1177241
http://www.koi-studio.pl/
http://www.koi-studio.pl/
http://filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1177240
http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1133802
http://www.hakafilms.com/
http://filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1165503
http://filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1161602
http://filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1161602
http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1162213
http://www.pisf.pl/
http://www.mff.mazovia.pl/
http://www.podkarpackiefilm.pl/pl/
https://www.piramidafilm.eu/
https://www.di-factory.com/pl
http://next-film.pl/pl/
http://www.plot.poznan.pl/
https://funduszfilmowy.warmia.mazury.pl/
https://funduszfilmowy.warmia.mazury.pl/
http://makonline.pl/strona/


Partnerzy: Miasto Poznao, MAKonLine Ubezpieczenia 
Dystrybucja: Next Film 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW: 
 

Aleksandra Misiak 

aleksandra.misiak@next-film.pl 

668 050 051 

 

Joanna Jakubik 

joanna.jakubik@next-film.pl 

514 793 494 

 

www.next-film.pl 

youtube.com/nextfilmpl 

facebook.pl/nextfilmpl 
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