Małgorzata Puzio
Aktorka, prezenterka .

1986 – 1990 r.
1990 – 1991 r.
1991 – 1993 r.
1994 – 1995 r.

Teatr „Groteska”, równocześnie praca w radiu w Krakowie.
Teatr „Guliwer”- Warszawa
Teatr „Lalka”- Warszawaspektakl telewizyjny „Pojazd”- Studio Munka, epizod w
serialu „W labiryncie”.
Teatr „Na Woli”- Warszawa- spektakl muzyczny w reż
K.Gradowskiego- ‘Melośmiacz
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1995 – 1999 r.

Praca w telewizji jako prezenterka w TVP-WOT,
prowadzenie cyklu programów dla Telewizji Edukacyjnej pt.
„ABC - zawodów” (prezenterka oraz sceny aktorskie - 12
odc)
1998 – 2000 r.
Prezenterka pogody dla „Wiadomości” TVP I, „Kawa czy
herbata”
2001 r.
„Kabaret Olgi Lipińskiej”- 3odc- kuplety ,
scenki aktorskie i prezenterka-dziennikarka w filmach
marketingowych dla amerykańskiej agencji ACDI,
film włoskim pt. ”To nie ja” Gabriele Iacovone- rola
drugoplanowa, rola drugoplanowa w serialu „Klan”sekretarka Tomka w Banku.
2002 r.
Praca w dubbingu, reklamie radiowej oraz w serialu „Klan”.
2003 r.
Współpraca prezenterska z iTV-prowadzenie kilka razy
dziennie, na żywo programów konkursowych, po 20 min oraz
łączenie się z widzami:”Gra ITV”,” Moje Logo”,” Szansa”, -Prowadzenie i redakcja programu o tematyce społecznoobyczajowej pt. ”Potrzeba miłości” role drugoplanowe w
serialach „Szpital na perypetiach”, „Na Wspólnej”, Na dobre
i na złe”, „Rodzinka”,kontynuacja roli w „Klanie”
2004 r.
Rola drugoplanowa -„Plebania” , kontynuacja-„Klan”,
główna rola dubbing-IIcz.Harrry Potera-Jęcząca Marta,
główna rola dubbing-„Barbi Łabądź_- Odylia
2005 r.
Redakcja programu dla Polsatu- Akademia Kulinarna Kurta
Schellera, dubbing- Harry Poter-IVcz.- rola Jęcząca Marta,
Scenariusz „Na ostrzu noża” z Bożeną Dykiel
2006 r.
Rola „Jedyneczki” w programie dla dzieci TVP I ----------Pt. „Jedyneczka” (animacja lalką i dubbing)
Prowadzenie na żywo kuchni z gwiazdami w
sobotnim wydaniu Pytania na Śniadanie dla TVP2
6 odc. Pr. TVP3 pt „Mazowieckie smaki smaczki”scenariusz, reżyseria i prowadzenie programu.
2008-2009 r.
Cd. Pytanie na śniadanie
TVP2- prowadzenie porad kulinarnych, dubbing.
Wydałam- trzy książki kulinarne: „Kuchnia Polska”,
„Wypieki”, Grill na wiele sposobów” z patronatem TVP2
2010 r.
„Wojna i miłość 1920” TVP1- rola Madame Sabine
odc;4,5,6,7,8,9.10.
2011- do 06.2011 „ Pytanie na śniadanie”- prowadzenie porad kulinarnych oraz
prowadzenie cyklu felietonów- „ Naturalna kuchnia
Małgosi”. Nagroda Ministra Rolnictwa za promocję w
mediach polskiej żywności.
2011 r.
„Ojciec Mateusz” rola szefowej fitness klubu Brygidy
odc. „Haracz”
2

2014 r.
2015 r.
2014-2015 r.

"Barwy szczęścia" rola drugoplanowa.
"Przyjaciółki", "Ukryta prawda", "Prawo Agaty" - role
drugoplanowe
organizacja, przygotowanie i prowadzenie Festiwalu
Teatralnego dla dzieci i młodzieży STARadzymin
(Spotkania Teatrów Amatorskich Radzymin pod honorowym
patronatem Wandy Chotomskiej) na Sali Koncertowej im.
Fryderyka Chopina w Radzyminie.

Małgorzata Puzio:
www.malgosia-puzio.pl
ul. Aleja Armii Krajowej 38b lok.1

05-250 Radzymin
Kom. 602 492 859
malgosiapuzio@gmail.com
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