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W życiu Adama 

wszystko miało 

swoje miejsce 

Do czasu 

gdy żona 

wyjeżdża

www.zonado
adopcji.pl

Niespodziewanie

dom nawiedza 

natrętny 

domokrążca 

i wróżbita 



Okazuje się nim być

kolega z podstawówki – Filip

www.zonado
adopcji.pl



I gdy wspomnienia sięgają zenitu...

www.zonado
adopcji.pl



...do drzwi puka przedstawicielka 

Ośrodka Adopcyjnego, 

o której wizycie Adam  

zapomniał

www.zonado
adopcji.pl

Co się wydarzy 

potem? 



Jak rozwiąże się splot dziwnych wydarzeń?

Czy prawdziwych przyjaciół rzeczywiście poznaje się w biedzie?

 Trzeba to  zobaczyć!  

www.zonado
adopcji.pl



Na ekranie zadebiutował w serialu Egzamin z życia. Miał to być drobny epizod, ale dzięki 
zaangażowaniu i  talentowi Marka - losy Jego bohatera znacznie się rozwinęły. Podobna 
sytuacja miała miejsce w  serialu Dwie strony medalu. Bo Marek Pituch ceniony jest za 
pracowitość i wprowadzanie dobrej atmosfery na planie. Można go było również zobaczyć 
w innych produkcjach jak: Na wspólnej, Plebania czy Ojciec Mateusz.

Uwielbiany przez mistrzów światła za plastyczną twarz. Każdą rolę buduje precyzyjnie 
w najdrobniejszych szczegółach, uważa, że to właśnie te drobne elementy tworzą ilmo-
wy świat. Wielbiciel H.Ch. Bukowskiego, M. Hłaski i  J. Himilsbacha. Odpowiedzialny, 
uważny i pełen inwencji twórczej. Jak sam mówi: jestem samotnikiem uwielbiającym życie 
w stadzie. Podpatruje ludzi wokół siebie i bezlitośnie wykorzystuje to w kreowanych przez 
siebie rolach na scenie, czy w ilmie.

W 2010 zdał egzamin eksternistyczny uzyskując tytuł aktora dramatycznego. Współpra-
cował z wieloma teatrami w Polsce jak: Teatr Druga Strefa, spektakle m. in.: Mąż i żona, 
Jubileusz, Dialogi Penisa, Teatr WARSawy, spektakl Kontrabanda, Teatr K.T.O, spektakl 
Ja, Salome.

W 2002 roku ukończyła Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Przez szeroką  publiczność  znana z głównych ról w serialach Lokatorzy (jako Pola Gabryś), 
U fryzjera (jako Kicia), a także z telenoweli Plebania, gdzie przez siedem lat grała policjant-
kę Joannę Skibę. 

Występowała również w takich serialach jak: Kasia i Tomek, Na Wspólnej, M jak Miłość, 
Czego się boją faceci, czyli seks w mniejszym mieście, Złotopolscy, Ojciec Mateusz, Barwy 
Szczęścia czy Ranczo. 

Obecnie współpracuje z warszawskimi teatrami Polonia i Och-Teatr, gdzie mierzy się z po-
stacią Katarzyny w Zmierzchu długiego dnia w reżyserii Krystyny Jandy, oraz Julii w gra-
nym dziewiąty rok spektaklu Miss Hiv w reżyserii Macieja Kowalewskiego.

Do jej najważniejszych ról teatralnych należą m.in.: Julia w Romeo i Julii, Juda w Wieczo-
rze Kawalerskim, Doris w Bogu, czy udział w największym ofowym spektaklu ostatnich 
lat Bombie. 

Wieloletni aktor Teatru Druga Strefa, w  którym zagrał w  ponad 20 spektaklach m. in. 
Wariat i zakonnica, Matka, Sonata Belzebuba, Iwona księżniczka Burgunda, Mąż i żona, 
Ciocia, Ja córka Rasputina, Gdy w dzień przeleci nocny ptak, Pętla, Mieszczanin Szlachci-
cem, Jubileusz,  Fin, Dialogi Penisa.

W  2011 roku zdał Egzamin Eksternistyczny ZASP dla aktorów dramatu. Obecnie gra 
w spektaklach Dialogi Penisa w Old Timers Garage w Katowicach.

Od 2010 roku pracuje w Teatrze Imka w Warszawie jako producent. W tym czasie produ-
kował lub współprodukował  spektakle: Sprzedawcy Gumek, Ja, Wodzirej, Generał, Boha-
ter Osama, Henryk Sienkiewicz, Greatest Hits. Obecnie przygotowuje prapremierę Króla 
Dramatu M. Modzelewskiego w reż. Łukasza Kosa.

W telewizji i ilmie staje po obu stronach kamery. Jako aktor wystąpił w serialach i ilmach: 
Na dobre i na złe, Ojciec Mateusz, Zwerbowana Miłość, Wałęsa, Piąty Stadion. Jako II re-
żyser pracował przy produkcjach: Zwerbowana miłość, Dwie strony medalu, Dylematu 5, 
Volpone albo lis, Okazja, Dziki.

Marek Pituch, 

autor, aktor

OBSaDa:

Patrycja SzczePanowSka, 

aktorka

jakUB wonS, 

aktor, producent



„Portret rodzinny z paprotką w tle”
Paweł Świerczek

Portalkatowicki.pl

Old Timers Garage to (…) niezależny teatr, który znalazł swo-
ją niszę w dostarczaniu niezobowiązującej rozrywki chcącym 
zrelaksować się po tygodniu ciężkiej pracy. Nie będzie przesadą 
stwierdzenie, że spektakle Old Timers Garage są realną alter-
natywą dla polskich sitcomów, a może nawet amerykańskich 
komedii romantycznych. (…)

Spektakl autorstwa Marka Pitucha w reżyserii Jakuba Ehrlicha 
to klasyczna komedia pomyłek, będąca zarazem afi rmacją tra-
dycyjnych wartości – przyjaźni, miłości, rodziny, ojcostwa i ma-
cierzyństwa. Sami twórcy określają zresztą swoje dzieło jako 
„komedię prorodzinną (…)”.

W  „Żonie do adopcji” na pierwszym planie stoi żart, przysła-
niający zarówno scenografi ę (kanapa, kilka mebli, paprotki), jak 
i postaci, będące jego nośnikami. Gagi pędzą jeden za drugim, 
nie zważając na strukturę, logikę i  inne trzeciorzędne kwe-
stie. Ważny jest śmiech, a ten gościł na twarzach publiczności 
niemal bezustannie. Pomyłki, erotyczne aluzje, znany i  lubia-
ny humor spod znaku „rutyna w heteroseksualnym związku”, 
a  z  drugiej strony międzypłciowe przebieranki, jak najdalsze 
jednak od trans-, homo- czy kampowych kontekstów. Wszystko 
w służbie tradycyjnej rodzinie.

Nie sposób nie pokusić się o  jeszcze jedno przewrotne porów-
nanie: Old Timers Garage swoimi praktykami teatralnymi przy-
wołuje to, co na angielskiej scenie działo się za czasów elżbie-
tańskich: prostotę, popularność, zaspokajanie gustów „zwykłej 
publiczności”, a nie tylko garstki snobistycznych krytyków. (…)”

z receNzji:


