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USTA USTA

 
Inteligentny dowcip, świetne aktorstwo i fenomenalna muzyka – tak wszyscy wspominają serial „Usta usta”. Tęsknili zarówno widzowie,  
jak i aktorzy. TVN zdecydował się więc na wielki powrót! Na ekran wracają ci sami bohaterowie, ale w zupełnie nowym momencie ich życia.  
Produkcja w przełomowy sposób opowiada o życiowych dylematach trzech par. Serial zadebiutował na antenie TVN 10 lat temu i doczekał się  
3 sezonów. Poszukiwania idealnej połówki, miłość, zdrada, ucieczka od rutyny – to problemy, z którymi musieli zmierzyć się jego bohaterowie.  
Dziś to nadal pełna uroku, a przy tym bardzo życiowa historia o uniwersalnych wartościach i ponadczasowej przyjaźni.
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Głównych bohaterów, mimo wielu różnic, łączy prawdziwa przyjaźń. Choć życie każdego poszło w innym kierunku są zgraną paczką, rozumieją się  
w pół słowa, potrafią razem śmiać się i wspierać, kiedy trzeba.

Adam pracuje na kontrakcie w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie do Warszawy informuje przyjaciół, że czternaście lat po śmierci swojej ukochanej 
żony Julii (Magdalena Różczka), planuje ślub ze znacznie młodszą od siebie Sarą. Nie wszyscy są jednak tak podekscytowani jak on...Czy w tej sytuacji 
zdecyduje się na powrót do Bostonu? A może postanowi zostać i popracować nad zaniedbanymi relacjami z synem Leonem? 

Iza i Piotrek, pomimo że mają za sobą wiele wzlotów i upadków, wciąż są razem. Ich małżeństwo w ostatnim czasie pogrąża się jednak w kłopotach. 
Piotrek ma co prawda dwie prace (jest taksówkarzem i opiekunem seniorów), jednak trudno mu wiązać koniec z końcem. Załamuje się i wpada  
w prawdziwą depresję. Przed parą także trudna rozmowa z córką Mają o jej biologicznym ojcu.  

Z kolei Agnieszka i Krzysztof nawet po rozwodzie pozostają w bliskich stosunkach. Byli małżonkowie będą musieli poradzić sobie z wychowaniem 
dorastających córek, ale też uporać się z własnymi problemami. U Krzysztofa oprócz kryzysu związku z obecną żoną, Alex, nawarstwią się kłopoty  
w pracy. Biznesmen zostanie nawet oskarżony o oszustwo, co fatalnie się dla niego skończy. W życiu Agnieszki pojawi się natomiast nowy, starszy od 
niej mężczyzna, a potem kolejny, tym razem dużo młodszy. 

Czwarty sezon serialu „Usta usta” to 6 nowych odcinków, które będziemy mogli oglądać już od września w TVN i na Playerze, gdzie dostępne są także 
trzy pierwsze sezony produkcji. 
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„USTA USTA”  
- OPISY POSTACI sezon IV
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AGNIESZKA

Agnieszka po rozwodzie z Krzysztofem 
została w ich domu, były mąż musiał 
się wyprowadzić. To ona głównie 
zajmuje się wychowywaniem 
trójki dzieci, do tego pracuje w 
wydawnictwie. Niestety czuje się 
upokarzana zadaniami, które stawia 
przed nią szef – są poniżej jej 
kompetencji. Agnieszka jest singielką 
i dobrze jej z tym, nie szuka nowej 
relacji. Niespodziewanie w jej życiu 
pojawia się Robert Eichental, dużo 
starszy milioner ze Stanów. Agnieszka 
robi na nim ogromne wrażenie, ale 
nie jest pewna, czy nowy związek to 
dobry pomysł. Kiedy tylko życie stawia 
przed nią nową szansę, Agnieszka 
niespodziewanie z niej korzysta: rzuca 
znienawidzoną pracę, zakłada własną 
firmę i… wdaje się w romans z dużo 
młodszym wspólnikiem!

Magdalena Popławska
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Agnieszka i Krzysztof 
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KRZYSZTOF

Krzysztof ożenił się z Alex, 
prawniczką, która go rozwodziła  
z Agnieszką. Po latach małżeństwa 
okazuje się, że z ich miłości niewiele 
już zostało i nawet się nie lubią. 
Krzysztof tęskni za swoim dawnym 
życiem z Agnieszką i dziećmi.  
Za to jego kariera rozkwita - pracuje 
na wysokim stanowisku i przynosi 
firmie duże zyski, choć nie zawsze w 
pełni uczciwymi sposobami.  
Wkrótce przyjdzie mu za to zapłacić.  
Kiedy Krzysztof stanie przed sądem, 
będzie musiał bronić się sam – 
szef i Alex się od niego odcinają. 
Niespodziewanie zatarg z prawem 
sprawia, że poznaje życie od zupełnie 
innej strony…

Marcin Perchuć
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Krzysztof, Adam i Piotrek



9

PIOTREK

Piotrek jest ojcem dorastających dzieci 
– Adasia Juniora i Mai,  
córki Izy, którą wychowuje jako 
własną. Ma dwie prace, ale obydwie 
są słabo płatne i nie dają mu żadnej 
satysfakcji. Porównuje się do 
odnoszących sukcesy zawodowe 
przyjaciół – Adama i Krzysztofa. Jest 
nieszczęśliwy i sfrustrowany. Czuje, że 
nie sprawdza się jako głowa rodziny, 
tym bardziej, że zarabia mniej od Izy  
i nie potrafi się wygrzebać z kłopotów 
finansowych. Kumulacja problemów 
doprowadza go do krawędzi rozpaczy  
i ekstremalnych decyzji… 

Wojciech Mecwaldowski
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Iza i Piotrek
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IZA

Iza pracuje w firmie organizującej 
konferencje. Jest dobra w tym  
co robi, ale praca nie daje jej frajdy. 
Dodatkowo dołuje ją małżeńska rutyna 
i nieustannie sfrustrowany Piotrek. Iza 
szuka więc okazji do zabawy i znajduje 
ją przy poznanym w pracy mężczyźnie. 
W ferworze codziennego życia nie 
zauważa, że stan psychiczny Piotrka 
jest coraz bardziej niepokojący. 
Sytuację pogarsza jeszcze pojawienie 
się kochanka Izy z przeszłości, który 
jest biologicznym ojcem Mai.  

Sonia Bohosiewicz
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Iza i Agnieszka
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ADAM

Adam dobiega pięćdziesiątki,  
ale nie stracił nic ze swojego uroku. 
Nadal podoba się kobietom  
- ma poczucie humoru i iskrę  
w oku. I nadal wydaje mu się, że 
wszystko wie najlepiej. Samotnie 
wychowuje piętnastoletniego syna 
– Leona. Ich relacje, kiedyś dobre, 
ostatnio pozostawiają wiele do 
życzenia, głównie z powodu dzielącej 
ich odległości. Adam pracuje na 
kontrakcie w Stanach, a Leon został 
w Polsce i uczy się w szkole lotniczej 
z internatem. Po śmierci Julii Adam 
nie angażował się w trwałe związki – 
interesowały go wyłącznie młodsze 
kobiety. Niespodziewanie dużo 
młodsza Sara sprawia, że Adam 
postanawia się ustatkować i… ożenić! 

Paweł Wilczak



14
Adam i Sara



15

SARA

Atrakcyjna 28-latka,  
którą Adam poznał w romantycznych 
okolicznościach w Bostonie  
i zakochał się w niej na zabój  
- po półrocznej znajomości  
postanawiają się pobrać.  
Wypadek Adama powoduje, że Sara 
przylatuje do Polski i poznaje jego 
przyjaciół oraz syna. Widząc, jak Leon 
jest ważny dla Adama, decyduje się po 
ślubie zostać w Warszawie. Wkrótce 
jednak otrzyma propozycję awansu  
i będzie musiała wybrać między 
mężem a lepszą pracą za oceanem  
i małżeństwem na odległość. 

Wiktoria Filus
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Magda i Adam
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MAGDA

Magda to bezpośrednia  
i energiczna trzydziestokilkuletnia 
kobieta - właścicielka mieszkania, 
które Adam wynajmuje po powrocie do 
Warszawy. Ich rozpoczęta niefortunnie 
relacja z biegiem czasu pogłębia 
się i Magda staje się dla Adama 
emocjonalnym wsparciem, zawsze 
może na nią liczyć. Sytuacja osobista 
Magdy jest dość skomplikowana – ma 
romans z żonatym facetem.

Anna Czartoryska-Niemczycka
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Magda, Adam i Sara
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ROBERT

Przystojny i wysportowany  
sześćdziesięciolatek, Polak, który 
lata temu wyemigrował do Stanów 
i dorobił się milionów. Jest ojcem 
Sary i przyszłym teściem Adama. 
Gdy poznaje Agnieszkę, postanawia 
zawalczyć o jej serce – a ma  
ku temu środki i fantazję! Robert 
zasypuje więc Agnieszkę atrakcyjnymi 
propozycjami spędzania czasu, ale 
czy jej odpowiadać będzie rola pięknej 
kobiety u boku bogatego mężczyzny? 

Roman Frankl 



20

Agnieszka i Robert
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LEON

Piętnastoletni syn Adama i Julii. 
Marzył, żeby zostać pilotem  
i zrezygnował z wyjazdu z ojcem do 
Stanów, by móc się uczyć w szkole 
lotniczej z internatem. Ma jednak 
kłopot z odnalezieniem się w grupie 
i jest na etapie szukania swojej 
tożsamości. Czuje się niezręcznie ze 
świadomością, że jego ojciec musi 
wybrać między nim, a swoją młodą 
żoną. Stara się znaleźć dla siebie 
miejsce w nowej sytuacji i nowej 
rodzinie. W rezultacie zakochuje 
się pierwszy raz w życiu - zupełnie 
szaleńczo, w czym jest bardzo podobny 
do kochliwego ojca, Adama. 

Maciej Marcin Tomaszewski
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Leon i Adam
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ZOSIA

Szesnastoletnia córka Agnieszki i 
Krzysztofa. Bliźniaczka Zuzy. Wzorowa 
uczennica, która marzy  
o karierze prawniczki. Nieustannie 
siedzi w książkach. Jest w cieniu 
przebojowej siostry.

Aniela Płudowska
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Zuza, Agnieszka i Zosia
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ZUZA

Szesnastoletnia córka Agnieszki  
i Krzysztofa. Najchętniej siedzi  
w swoim telefonie. Lubi imprezy  
i chłopaków, zresztą zazwyczaj robi 
na nich wrażenie. Nauka zbytnio 
jej nie interesuje. Zosia i Zuza są 
bliźniaczkami, jednak zupełnie 
odmienne i niepodobne do siebie.  
Niespodziewanie połączy je  
zainteresowanie Leonem – ciekawym 
„materiałem” na kumpla, a może 
kogoś więcej…

Olga Rayska
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Nowakowie
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MAJA

Trzynastoletnia córka Izy, którą 
Piotrek kocha jak swoją własną córkę. 
Maja uwielbia śpiewać, ale nie ma do 
tego talentu. Jest typową nastolatką z 
nosem w telefonie. Nagłe pojawienie 
się biologicznego ojca, o którego 
istnieniu nie miała pojęcia, wywraca 
jej poukładane życie do góry nogami. 
Z dnia na dzień Piotrek przestaje być 
dla niej ojcem, a staje się po prostu 
„Piotrkiem”. 

Oliwia Ogorzelska
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Maja i Adaś Junior
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ADAŚ JUNIOR

Siedemnastoletni syn Izy i Piotrka.  
Gra na gitarze – muzyka to jego pasja. 
Ma swój zespół i dają nawet koncerty.  
Przyjaźni się z Leonem.  
Jak większości nastolatków  
– głównie nie ma go w domu.

Łukasz Gawroński
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Zapraszamy!



TWÓRCY:
 

Reżyser: Bartosz Ignaciuk
Producenci: Wojciech Bockenheim i Oriana Kujawska

Scenariusz (adaptacja polskiej wersji): Katarzyna Krzysztopik
Zdjęcia: Paweł Figurski
Muzyka: Marcin Macuk

Kierownik produkcji: Przemysław Malec
Montaż: Andrzej Kowalski

 
Scenografia: Maciej Fajst

Kostiumy: Katarzyna Baran
Charakteryzacja: Mirela Zawiszewska

 
Dyrektor działu fabularnego TVN: Marta Grela-Gorostiza
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KONTAKT PR:
Adrian Jabłoński

Biuro Prasowe TVN Discovery Polska
Adrian_jablonski@tvn.pl

 
SERWIS ZDJĘCIOWY

x-news.pl
 

INFORMACJE PRASOWE
prasa.tvn.pl

Facebook serialu

Instagram serialu

https://www.facebook.com/Usta-usta-TVN-108855547505319
https://www.instagram.com/ustausta.tvn/?hl=ko
https://www.facebook.com/Usta-usta-TVN-108855547505319
https://www.instagram.com/ustausta.tvn/?hl=ko

