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Opis filmu:
„Jak poślubić milionera” to komediowy przewodnik 
dla wszystkich, którzy marzą o szczęśliwym 
związku. Główni bohaterowie filmu zamiast 
czekać, aż ślepy los ześle im upragnioną miłość, 
biorą sprawy w swoje ręce i zapisują się na 
kurs gwarantujący znalezienie drugiej połówki. 
Oczywiście jeśli przy okazji okaże się, że wybranek 
serca jest milionerem, nikt nie będzie przecież 
składać reklamacji. 

Czy faktycznie istnieją sprawdzone metody uwodzenia, 
które działają na wszystkich mężczyzn? 

Co można, a czego absolutnie nie wolno  
robić na pierwszej randce? 

Jak znaleźć miłość i nie zepsuć  
wszystkiego w jeden dzień? ?

?
?

W rolach głównych występują: Małgorzata Socha, Michał 
Malinowski, Anita Sokołowska, Małgorzata Foremniak, Iwo 

Rajski, Piotr Polk, Wojciech Mecwaldowski, Mikołaj Roznerski, 
Edyta Olszówka, Paweł Ławrynowicz, Justyna Steczkowska, 

Julia Wieniawa, Michał Czernecki, Nikodem Rozbicki, 
Wenanty Nosul, Kornelia Maciejewska, Sławomir Orzechowski, 

Mikołaj Cieślak, Sebastian Stankiewicz, Julia Kuczyńska, Ewa 
Wachowicz, Marcin Szczurkiewicz, Katarzyna Kwiatkowska.

Produkcja: Endemol Shine Polska na zlecenie firm: Telewizja Polsat 
Sp. z o.o., Cyfrowy Polsat S.A. oraz Polkomtel Sp. z o.o.  

Dystrybutor: Dystrybucja Mówi Serwis

W KINACH OD
29 LISTOPADA



Twórcy:

REŻYSERIA ................................................................................... FILIP ZYLBER

SCENARIUSZ ...........................................KAROLINA SZYMCZYK-MAJCHRZAK

ZDJĘCIA .........................................................................MATEUSZ WICHŁACZ

MUZYKA  ............................................................................PAWEŁ LUCEWICZ

MONTAŻ ..........................................................................KRZYSZTOF BOROŃ

SCENOGRAFIA ............................................. EWA SOLECKA, AGATA LEPACKA

KOSTIUMY ...................................................................... ANNA MĘCZYŃSKA

CHARAKTERYZACJA ....................................................MIRELA ZAWISZEWSKA

DŹWIĘK ......................................................................... SEBASTIAN BRAŃSKI

PRODUKCJA ........................................................... ENDEMOL SHINE POLSKA  

NA ZLECENIE FIRM: TELEWIZJA POLSAT SP. Z O.O.,  

CYFROWY POLSAT S.A. ORAZ POLKOMTEL SP. Z O.O.

PRODUCENCI ................................. RYSZARD SIBILSKI, MAGDALENA CIEŚLAK,  

MAGDALENA JAWORSKA, MAŁGORZATA RETEI 

KIEROWNICTWO PRODUKCJI  ...................... ANNA WOJDAT, ANNA KAPUSTA

W KINACH OD
29 LISTOPADA

ALICJA .................................................MAŁGORZATA SOCHA

ADAM ..................................................MICHAŁ MALINOWSKI

SONIA .........................................MAŁGORZATA FOREMNIAK

MARTA .................................................ANITA SOKOŁOWSKA

MACIEJ ..................................................MIKOŁAJ ROZNERSKI

BOGUŚ ......................................... WOJTEK MECWALDOWSKI

ERYK .................................................................... PIOTR POLK

KIKI ......................................................... EDYTA OLSZÓWKA

LENA ........................................................... JULIA WIENIAWA

PIOSENKARKA .................................JUSTYNA STECZKOWSKA

TOMASZ ..................................................MICHAŁ CZERNECKI

MŁODY MILIONER  ................................... NIKODEM ROZBICKI

SEBA ..................................................PAWEŁ ŁAWRYNOWICZ

KUBA .................................................................. IWO RAJSKI

SZOFER ...................................................... WENANTY NOSUL

MALINA ..........................................KORNELIA MACIEJEWSKA

OJCIEC MALINY ............................SŁAWOMIR ORZECHOWSKI

KORPO KLIENT ............................................ MIKOŁAJ CIEŚLAK

WŁAŚCICIEL KAWIARNI.....................SEBASTIAN STANKIEWICZ

STYLISTKA .........................JULIA KUCZYŃSKA (MAFFASHION)

KUCHARZ ................................................. EWA WACHOWICZ

LICYTATOR ......................................MARCIN SZCZURKIEWICZ

PRZYJACIÓŁKA PIOSENKARKI ...... KATARZYNA KWIATKOWSKA

Obsada:



W KINACH OD
29 LISTOPADA

ALICJA – MAŁGORZATA SOCHA
OH, PRETTY WOMAN

Alicja ma pecha do samochodów i facetów – zawsze trafia na 
jakiś wybrakowany model. Jest jak Kopciuszek po przejściach, 

który przestał wierzyć w miłość i zatracił się w szarej 
codzienności. Kiedy na jej drodze stanie Sonia – trenerka 

rozwoju osobistego – Alicja zapisze się na kurs „JAK POŚLUBIĆ 
MILIONERA” i zawalczy o swoje szczęście. 

Kto wie, może zrozumie, że każdy, kto kocha, jest już 
milionerem… 

„Ta opowieść daje nadzieję ludziom, którzy 
przestali wierzyć w miłość. Uczy, że, zamiast 

czekać, aż miłość przyjdzie i nas znajdzie, trzeba 
się na nią otworzyć i pozwolić, aby ktoś nas 

zaczarował na nowo”.

Małgorzata Socha
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ADAM – MICHAŁ MALINOWSKI
KSIĄŻĘ Z BAJKI

Ten przystojniak jest jakby luksusowy. Adam kiedyś był 
piłkarzem i walczyły o niego najlepsze kluby świata. 

Mógł być sławny i bogaty, ale kontuzja pokrzyżowała 
mu plany, z których została tylko chęć do wystawnego 

i luksusowego życia. Kiedy spotka Alicję, jego świat 
wywróci się do góry nogami. Adam skrywa jednak 

tajemnicę, która może go wiele kosztować…

„Jak poślubić milionera, wbrew pozorom, nie jest 
tylko o tym, jak poślubić milionera. To filmowy 

poradnik, który uczy, w jaki sposób odważyć się na 
pewne rzeczy, jak zaufać i jak zdobyć miłość”.

Michał Malinowski
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SONIA – MAŁGORZATA FOREMNIAK
DOBRE RADY ZAWSZE W CENIE

Sonia jest trenerką rozwoju osobistego, która, owszem, 
wierzy w miłość, ale uważa, że ważniejsze  

jest zabezpieczenie finansowe. Jej mottem życiowym  
jest stwierdzenie: „Lepiej płakać w mercedesie  

niż w pekaesie”. To kobieta sukcesu, która każdego 
kopciuszka przemieni w księżniczkę.

„Sonia mobilizuje kobiety do tego, żeby 
wychodziły ze swoich skorup. Żeby pozbywały 

się swoich kompleksów i uruchamiały swoją 
kobiecość i sensualność. Daje kobietom rady, w 

jaki sposób zainteresować mężczyznę, przyciągnąć 
go do siebie i spowodować, żeby właśnie na nią 

zwrócił uwagę, no i oczywiście, żeby się w niej 
zakochał”.

Małgorzata Foremniak
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MACIEJ – MIKOŁAJ ROZNERSKI
KRÓL TELEWIZJI

Bezwzględny dla swoich rozmówców król telewizji 
i prawdziwy showman. Jedną z rzeczy, których 

nie wiecie o Macieju, jest to, że kiedy kamery się 
wyłączają, przeistacza się we wrażliwego faceta, 

który także szuka przepisu na miłość. Czy znajdzie 
odpowiedzi na swoje pytania w bestselerowych 

poradnikach Sonii? 

„Jak poślubić milionera to opowieść o marzeniach. 
O tym, że jak coś się sobie wymyśli, to można do 

tego dojść. To historia skromnej dziewczyny, która 
czeka na swoją wielką miłość i dzięki determinacji 

i uporowi po prostu ją zdobywa”.

Mikołaj Roznerski
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MARTA – ANITA SOKOŁOWSKA
PRZYJACIÓŁKA PRZYJACIÓŁKI

Jeśli przyjaźń jest kobietą, to ma na imię Marta. Dla Alicji 
jest jak siostra – wyciąga ją z kłopotów, pomaga stanąć  

na nogi i zawsze widzi w niej osobę, którą może się stać,  
a nie tą, którą jest. Spróbujcie tylko skrzywdzić jej najlepszą 

przyjaciółkę. Z takim wsparciem walka o miłość i szczęście 
jest o wiele łatwiejsza. 

„Relacja Marty i Alicji w filmie Jak poślubić 
milionera jest bardzo ciepła i przyjacielska. Fajnie 
nam się to grało, ponieważ z Małgosią bardzo się 

lubimy i szybko poczułyśmy energię prawdziwej 
przyjaźni. To dzięki temu ta nasza relacja jest 

bardzo naturalna”.

    Anita Sokołowska
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