




Kontynuacja „BrzydUli” to serial wyjątkowy. Zaczyna się tam, gdzie wszystkie inne opowieści się kończą – po napisach końcowych, i to dekadę po wielkim happy endzie. Jak szybko księżniczka może na nowo stać się kopciuszkiem? Czy „żyli długo i szczęśliwie…” jest dane raz na zawsze, a może tylko na moment?
Od pamiętnego pokazu kolekcji F&D, kiedy Marek publicznie wyznał Uli miłość, minęło ponad 10 lat. W tym czasie życie bohaterów zmieniło się, w przypadku niektórych diametralnie. Spełnił się najpiękniejszy sen Uli Cieplak – wyszła za mąż za Marka Dobrzańskiego i urodziła trójkę wspaniałych dzieci. Z czasem poświęciła się najważniejszym rolom – żony i matki. Dziś z tęsknotą wspomina zawodowe wyzwania, spotkania, cały wielki świat. Dodatkowo, będąc mamą kilkumiesięcznego brzdąca i biorąc na swoje barki wszystkie obowiązki domowe, nie ma czasu kompletnie na nic. A już najmniej dla siebie!

Kiedy Ula prowadzi walkę na froncie domowym, jej książę – Marek – zarządza rodzinnym imperium F&D. Zadanie nie jest wcale łatwe, bo firma mierzy się z kolejnym kryzysem. I choć prezes robi wszystko, żeby wyprowadzić interes na prostą, podejmuje złe decyzje. Tym razem u jego boku stoi Nadia Ulecka – nowa, bardzo atrakcyjna i jeszcze bardziej tajemnicza asystentka, która zajęła miejsce Uli w F&D. Ale czy Nadia jest ważna tylko w życiu zawodowym Dobrzańskiego? 
Aby wyciągnąć firmę z kłopotów, Marek odnawia kontakt z Violettą Kubasińską-Hu, obecnie cesarzową chińskiego imperium skarpet frotte. Ostatnie lata były dla dawnej sekretarki Dobrzańskiego bardzo szczodre – ziściła swoje największe marzenie o sławie i bogactwie. Teraz w myśl zasady „jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubańczykom”, postanawia wesprzeć byłego przyjaciela i wyciąga do niego pomocną dłoń, oferując mu chiński, 

złoty interes, a właściwie wchodząc z nim w spółkę. Czy połączenie 

potencjałów F&D i Hu Corporation okaże się „kulą w dziesiątkę”?

Tęsknota za dawnym życiem, pragnienie wsparcia Marka i przekonanie, 

że powinna mieć męża na oku sprawiają, że Ula wraca do pracy na pół 

etatu. Szybko dociera do niej, że F&D to już nie jest ta sama bajka, którą 

zostawiła przed laty, by poświęcić cały swój czas rodzinie. To zupełnie 

inny świat, w którym ona - „BrzydUla” - ponownie musi znaleźć swoje 

miejsce. Tym razem jednak jest pewna, że się uda – musi! W końcu Ula 

Cieplak ma teraz nie tylko więcej doświadczenia, ale też dużo więcej do 

stracenia. A życie, jak to życie, lubi poddawać próbom i wystawiać na 

pokuszenie…

– Jedno jest pewne, nowa „BrzydUla” zaskoczy widzów i dostarczy 

im wielu emocji. Przede wszystkim to nie jest typowa kontynuacja. 

Wracamy do bohaterów, którzy są 10 lat starsi. Są na zupełnie innym 

etapie swojego życia. Pojawią się też nowi fantastyczni aktorzy, 

a grane przez nich postaci wprowadzą wiele zamieszania. Niezmiennie 

„BrzydUla” pozostaje serialem zarażającym optymizmem, prawdziwym, 

wzruszającym, ale też lekkim, zabawnym i z przymrużeniem oka. 

To wyjątkowe połączenie jest czymś, za co Polacy pokochali ją ponad 

dekadę temu i taka też wraca do nich po latach. Bo każdy potrzebuje 

odrobiny bajki w swoim życiu – mówi Karolina Izert, producentka 

z ramienia TVN. 

Ekipa „BrzydUli” wjeżdża z powrotem na ekrany już od 5 października!

Premiery - od poniedziałku do piątku o godz. 20:00 tylko w Siódemce!

Prapremiery - w każdy piątek w Playerze

Powtórki - soboty i niedziele o godz. 11:30 w TVN





Niegdyś kobieta sukcesu, dziś 36-letnia Ula gasi pożary i zarządza  
kryzysami w… domu, jak zwykle w tym wszystkim zapominając o sobie. 
Dziesięć lat temu – tuż po narodzinach Kuby – zostawiła Marka na 
biznesowym polu walki i poświęciła się roli matki. Niedawno urodziła 
trzecie dziecko – Antosia. W związku z tym od jakiegoś czasu 
jej rzeczywistość to znów nieprzespane noce, stosy pieluch oraz 
pory karmienia. Nie narzeka, wręcz przeciwnie – kocha swoje 
życie. Przychodzi jednak moment, kiedy zaczyna jej brakować 
zawodowych wyzwań, spotkań z ludźmi, po prostu pracy. 
A także ukochanego, który większość czasu spędza w firmie 
i w towarzystwie nowej asystentki – pięknej Nadii. W tej sytuacji 
postanawia wrócić na stare śmieci, co wcale nie będzie takie łatwe… 
Na szczęście zawsze może liczyć na niezawodnych przyjaciół, zwłaszcza 
lekarza-alergologa Artura.

ULA DOBRZAŃSKA (JULIA KAMIŃSKA)



Dziś 42-letni stateczny mąż, ojciec i biznesmen. Niewiele już w nim 
z dawnego rozrywkowego Dobrzańskiego, ale pewne cechy pozostały 
takie same – urok osobisty, miłość do sportowych samochodów oraz 
słabość do pięknych kobiet. Na pierwszy rzut oka Marek to wzorowy mąż, 
ojciec i dyrektor firmy. Jeśli jednak ktoś przyjrzy mu się bliżej, zobaczy 
mężczyznę z tajemnicą. W dodatku niejedną! Dobrzański nadal stoi na 
czele imperium modowego F&D. I choć nie potrafi otwarcie przyznać się 
do tego, odkąd Uli nie ma w firmie, nie idzie mu już tak dobrze. Zabrakło 
kogoś, kto wyprowadzał jego błędne decyzje na prostą i ratował biznes 
przed kolejnymi kłopotami. Od niedawna wspiera go atrakcyjna Nadia, 
nowa asystentka. Oboje połączyła podejrzanie bliska relacja, która rzuca 
się w oczy wszystkich pracowników F&D, w tym również jego druha 
– Sebastiana. 

MAREK DOBRZAŃSKI (FILIP BOBEK)



Starszy syn Uli i Marka. Czuły, opiekuńczy i raczej nieśmiały, często 
też przytłoczony przez pewność siebie i charyzmę młodszej siostry. 
Chłopiec o delikatnej konstrukcji fizycznej, która jest wynikiem jego 
problemów zdrowotnych – Kuba ma silne alergie i astmę.

Dwa lata młodsza od Kuby, wykapana mama. Przynajmniej z wyglądu, 
z charakteru bliżej jej do ojca. Jest przebojowa, pewna siebie i łaknąca 
wiedzy. Jej specjalnością są pytania, na które trudno odpowiedzieć nawet 
dorosłym. W przeciwieństwie do starszego brata nie ma problemów 
z nawiązywaniem znajomości i mówieniem tego, co myśli.

KUBA DOBRZAŃSKI (JAKUB RUTKOWSKI)

JULKA DOBRZAŃSKA (MARYSIA WŁODKOWSKA)





Nadal ładna, nadal zgrabna i nadal niezachwianie wierzy w siebie 

– w swoje możliwości, inteligencję i spryt! Niezmiennie też myli związki 

frazeologiczne, których uwielbia używać. Można więc powiedzieć, 

że u Violi nic się nie zmieniło. No prawie nic, z wyjątkiem pokaźnego 

konta w banku i pozycji celebrytki – a to coś, o czym zawsze marzyła. 

W pakiecie z kartą kredytową i tytułem cesarzowej frotte dostała też 

męża – Hu Yan Wu, chińskiego potentata i prezesa Hu Corporation. 

Myli się jednak ten, kto myśli, że Violetta opanowała język chiński. 

Z małżonkiem komunikuje się za pomocą translatora, mieszanki polsko-

angielsko-chińskiej, emotikonami oraz najważniejszym językiem: ciała! 

Po latach spędzonych poza granicami kraju – głównie w Azji – Violetta 

przyjeżdża do Polski w interesach. Podczas wizyty odnawia znajomość 

z Markiem, któremu jako przedstawicielka Hu Corporation na Europę 

proponuje, za plecami męża, żółtą rzekę pieniędzy i spółkę. Szybko 

jednak dociera do niej, że współpraca z F&D oznacza również kontakty 

z Sebastianem, z którym łączy ją burzliwa przeszłość oraz bardzo gorące 

uczucie…

Mąż Violetty i prezes chińskiego imperium Hu Corporation, wielkiej 

wschodniej firmy produkującej dosłownie wszystko – od maleńkich 

pamiątek po sprzęt AGD oraz ubrania. Nazywany cesarzem skarpet 

frotte. Choć wygląda na 35 lat, teorię tę burzy fakt, że jest ojcem 

dorosłych już dzieci – córki Sun i syna Minga. Oszczędny nie tylko 

w gestach, ale i słowach. Z otoczeniem porozumiewa się z pomocą 

swojej asystentki Yu Tien (Mayu Gralińska-Sakai). Ma jednak inną zaletę 

– na ukochaną nie szczędzi grosza. Z Violettą połączyła go miłość od 
pierwszego… uderzenia! Najczęściej przebywa w Pekinie, gdzie mieszka, 
prowadzi interesy oraz trenuje sztuki walki. W ślad za żoną i jej decyzjami 
biznesowymi pewnego dnia pojawia się w Warszawie. 

VIOLETTA KUBASIŃSKA-HU (MAŁGORZATA SOCHA)

HU YAN WU (BUI NGOC HAI NAM)





Niezmiennie najlepszy przyjaciel Uli i jej sąsiad. Po ślubie z Anią 

zamieszkał naprzeciwko domu Dobrzańskich. Niedawno Szymczykowie 

zostali rodzicami: Ania urodziła synka Karolka. Najpierw to ona wzięła 

urlop wychowawczy, teraz role się odwróciły – Maciek rzucił pracę 

w korporacji i został tatą na cały etat. Nie jest to jednak spełnienie jego 

marzeń i ambicji. Mimo to postanawia być ojcem na medal i zadbać 

o rozwój synka. Zgłębia poradniki rodzicielskie, zapisuje Karolka na 

zajęcia stymulujące edukację i ruch. Wszystko dla dobra dziecka! 

Jest jednak coś, a właściwie ktoś, co początkowo mu umyka – Kacper 

vel. „Koczek” (Marcin Rogacewicz), szef Ani, który wyraźnie ma słabość 

do swojej pracownicy.

Żona Maćka i była recepcjonistka w F&D. Po narodzinach synka przejęła 
obowiązki mamy na 24 h. Pojawiła się jednak intratna propozycja pracy, 
której nie mogła odrzucić. Od tej pory to ona wróciła do robienia kariery 
i została głową rodziny. W nowej firmie jej szefem zostaje Kacper 
(Marcin Rogacewicz), który dostrzega drzemiący w niej potencjał. 
I, jak się okazuje, nie tylko to…

MACIEJ SZYMCZYK (KRZYSZTOF CZECZOT)
ANNA SZYMCZYK (MONIKA FRONCZEK)



Kuzynka Maćka. Po przyjeździe z rodzinnego Bętowa do stolicy 
zatrzymuje się u Szymczyków. Przypomina Ulę sprzed lat – jest równie 
nieatrakcyjna, źle ubrana i nieobyta. A także tak samo bystra i piekielnie 
inteligentna. W sumie od dawanej Cieplak różni ją tylko albo aż 
charakter – ten ma naprawdę paskudny! Dzięki protekcji Uli, Bożenka 
dostaje pracę w F&D, gdzie już pierwszego dnia robi piorunujące 
wrażenie na Sebastianie. Niekoniecznie pozytywne. Na okres próbny 
trafia pod skrzydła nowego dyrektora finansowego – Adama Turka. 
Szybko orientuje się, że do świata pięknych i bogatych pasuje jak wół 
do karety. Mimo to zdeterminowana jest zrobić karierę i upolować męża. 

BOŻENA SZYMCZYK (PAULINA KONDRAK)





Nowa, bardzo atrakcyjna asystentka Marka pojawiła się w F&D niedawno 

i niespodziewanie. Ku zdziwieniu wszystkich od razu ulokowała się 

w gabinecie Dobrzańskiego, z którym lubi rozmawiać za zamkniętymi 

drzwiami… Od początku stanowi zagadkę dla pozostałych pracowników 

firmy. Nikt nic o niej nie wie i na próżno szukać informacji na jej temat 

w internecie. A jej taki stan rzeczy zdaje się bardzo odpowiadać. 

Nie wchodzi w żadne relacje towarzyskie, nie zawiera przyjaźni 

i generalnie jest dość chłodną osobą w stosunku do wszystkich poza 

Markiem! Uwielbia nosić eleganckie, seksowne kostiumy i buty na 

wysokim obcasie.

NADIA ULECKA (MAGDALENA KOLEŚNIK)



Najlepszy przyjaciel Marka, jego „partner in crime”. Lata podrywów 
oraz wspólnych życiowych zakrętów na zawsze scementowały tę 
znajomość. W przeciwieństwie do swojego kumpla i szefa – Sebastian 
nie ustatkował się. Nadal skacze z kwiatka na kwiatek, podrywając 
nowe i coraz młodsze modelki pojawiające się w F&D. Ma etykietę 
wiecznego Piotrusia Pana, z czego doskonale sobie zdaje sprawę. 
Problem w tym, że lata mijają, a on jest dokładnie w tym samym 
punkcie, w którym był dekadę temu. Kiedy inni ruszyli do przodu, on 
stanął w miejscu – odwiedza te same kluby, używa tych samych tanich 
sztuczek, wyrywa ten sam typ dziewczyn. W pracy wiernie wspiera 
Marka i kibicuje jego kolejnym „genialnym” pomysłom. Do czasu, 
kiedy jeden z nich nie łączy się z powrotem Violetty!

SEBASTIAN OLSZAŃSKI (ŁUKASZ GARLICKI)



Od odejścia Aleksa z F&D Adam jest panem na włościach i królem 
finansów. A także skrzydłowym Marka, którego wspiera przy okazji 
kolejnych kryzysów finansowych. Lata bycia podwładnym Febo 
pozostawiły w psychice Turka trwały ślad. Na zewnątrz przybiera pozę 
– rządzi twardą ręką i traktuje pracowników z góry. W rzeczywistości 
jednak to nadal niepewny siebie i zakompleksiony facet, który z pomocą 
psychoterapii i nagrań coachingowych próbuje odbudować poczucie 
własnej wartości. A wszystko sypie się jak domek z kart, kiedy tylko 
na korytarzu firmy pojawia się Alex Febo. Na szczęście dla Adama jest 
jeszcze Bożenka…

ADAM TUREK (ŁUKASZ SIMLAT)



„Mroczniejsza” część duetu MiroSławo. Wraz ze swoim partnerem 

– w pracy i w życiu – pojawia się w F&D, żeby przejąć królestwo Pshemko. 

Jest totalnym przeciwieństwem swojej połówki. Spokojny, małomówny, 

zachowawczy. To typ obserwatora. Nie lubi trwonić słów, ale jak już to 

robi, to dosadnie! Swój charakter „Miro” odzwierciedla w wyglądzie 

– czarny dopasowany golf to jego znak rozpoznawczy. Nie krzyczy 

wizerunkiem i jest w tym bardzo konsekwentny. Również w pracy 

preferuje szlachetną klasykę: szykowne garsonki i eleganckie sukienki, 

oczywiście w stonowanych, pastelowych odcieniach lub kolorach ziemi. 

Złośliwi mogliby uznać jego ujęcie mody za ostrożne i zachowawcze. 

Mogliby, gdyby nie jego połówka – „Sławo”.

Zdecydowanie to on jest kolorowym ptakiem duetu MiroSławo. Uwielbia 

przepych, blichtr, świecidełka i ostre, żywe kolory. W jego głowie rodzi 

się tysiąc pomysłów na minutę, a on sam najchętniej złapałby dziesięć 

srok za ogon. Jest zupełnym przeciwieństwem „Miro” – energetyczny 

i w gorącej wodzie kąpany. Uwielbia obserwować otaczający świat, 

wyłapywać zachodzące zmiany i przecierać nowe szlaki. W modzie 

to on wyznacza trendy i dyktuje warunki. W pracy charakteryzują go 

odwaga i brak hamulców. Wychodzi z założenia, że im coś jest bardziej 

kontrowersyjne, tym lepsze! Na szczęście ma u swojego boku kogoś, 

kto potrafi okiełznać jego zapędy… I choć związek z „Miro” to godzinna 

amplituda od miłości do nienawiści, nie potrafią bez siebie funkcjonować 

– ani w pracy, ani w życiu. 

MIROSŁAW „MIRO” SOPOCKI (RAFAŁ MOHR)

SŁAWOMIR „SŁAWO” POTOCKI (PIOTR ROGUCKI)





Przez lata nie straciła atrakcyjności i elegancji. Jest ciągle w rozjazdach 
pomiędzy Włochami a Polską. Właściwie to częściej bywa w słonecznej 
Italii. Nic dziwnego, w końcu tam mieszka Marco – mężczyzna jej życia, 
którego poznała wkrótce po ślubie Uli z Markiem. I choć nadal pełni 
rolę ambasadora F&D, w firmie pojawia się sporadycznie. Swój czas 
poświęca działalności charytatywnej, pomagając tym, którzy nie mieli 
tyle szczęścia w życiu co ona. Pomimo wydarzeń z przeszłości nie 
zerwała kontaktów z byłym narzeczonym. Co więcej, przyjaźni się z Ulą 
i kibicuje jej związkowi z Markiem. Przynajmniej tak mówi…

PAULINA FEBO (MAJA HIRSCH)



Po przegranej wojnie z Markiem naczelny intrygant w F&D złożył broń 
i odszedł z firmy. Oczywiście nie za darmo – w zamian za niemałą pensję, 
która co miesiąc wpływa na jego konto i umożliwia mu duchowe podróże. 
Dziś jest ostoją spokoju, zrozumienia i dobrej energii. Zamiast nowym 
planom biznesowym oddaje się… medytacji i testowaniu kolejnych 
szczepów win we Włoszech. Nie zmieniło się tylko jedno – nadal dba 
o siostrę! Po okresie nieobecności, na prośbę Marka, przylatuje do Polski 
i już od wejścia wprawia wszystkich w osłupienie. Również dla niego 
wizyta w F&D okaże się przełomowa…

ALEX FEBO (MARIUSZ ZANIEWSKI)





Lekarz-alergolog, który wspiera Ulę i jej rodzinę w trudnych momentach. 
Dobrzańskich zna od 8 lat, kiedy dwuletni wówczas Kuba trafił na jego 
oddział z silną reakcją alergiczną. Od tamtej pory chłopiec znajduje się 
pod jego opieką. Z czasem lekarz stał się także bliskim przyjacielem 
rodziny, a zwłaszcza Uli. Artur jest przykładem wolnego ducha, typowym 
hipisem, lubiącym czasami sięgnąć po zakazane formy relaksu. Prywatnie 
nie ma szczęścia w miłości. Małżeństwo z koleżanką ze studiów Anetą 
zakończyło się rozwodem. Co prawda, poznał kobietę, która – mógłby 
przysiąc, jest jego drugą połówką, ale problem w tym, że ona już swoją 
ma…

ARTUR SZCZĘSNY (KAROL POCHEĆ) 



Młodszy brat Uli od jakiegoś czasu rezyduje w Londynie, gdzie 
z większym lub mniejszym powodzeniem zalicza egzaminy na studiach 
i rozkręca kolejne biznesy. Po jednej ze sromotnych klęsk, chłopak 
postanawia wrócić do kraju, do rodziny. Tutaj łączy siły z Wojtkiem 
(Maciej Radel) – synem Pshemko. Zakładają firmę produkującą T-shirty 
z nadrukiem. Niestety, okazuje się, że polski rynek niekoniecznie 
przyjmuje nowych biznesmenów z otwartymi ramionami.

Najmłodsza z rodzeństwa Cieplaków nie jest już niewinną i słodką 
dziewczynką, a dojrzewającą i zbuntowaną nastolatką. W ostatnim 
czasie nie potrafi, a może bardziej nie chce, znaleźć wspólnego języka 
z ojcem Józefem (Marek Włodarczyk) i Alą (Dorota Pomykała). Jedyna 
osoba, z którą utrzymuje jeszcze jakiś kontakt, to Ula, ale starsza siostra 
ma własne problemy. Beatka zaczyna więc szukać towarzystwa gdzie 
indziej…

JASIEK CIEPLAK (WACŁAW WARCHOŁ)

BEATA CIEPLAK (NEL KACZMAREK)
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