TV POLSAT
ANGORA

2011 r. Specjalny pokaz na festiwalu TOP TRENDY SOPOT 2011.

19-06-2011 r. Bohdan Gadomski

Na TOP TRENDY przyjęcie mieli owacyjne. Sensację wzbudził numer w którym Maciej Pol przecina na pół swoją asystentkę Izę Pol. Po występie na próżno szukano tej drugiej połowy. Odnalazła się w samochodzie.

CYFRA +
TVP2

2011 r. Udział w cyklicznym programie pt.: „Dach Nad Gwiazdami.”

2010 r. Cykl pokazów w programie telewizyjnym pt.”Kabaretowy Klub Dwójki”

EXKLUSIV

11-03-2010 r. Joanna Wojdas

… Na scenie partneruje mi Izabela prywatnie żona. Asystentka jest artystką, która współtworzy widowisko. Tworzy
postać za pomocą swojego warsztatu i osobowości.

RADIOWA TRÓJKA 2009 r. Udział w audycji Magdy Jethon, pt: ” Pani Magdo, Pani pierwszej to powiem...”, dla trzeciego programu polskiego radia. Anegdoty z tego programu znalazły się w wydanej pod tym samym
tytułem książce.
TVP2 2008 r. Dorota Wellman i Maciej Pol to gospodarze widowiska pt.: „Muzyczne Historie Miłosne” W programie wystąpiły największe gwiazdy polskiej piosenki, oraz gwiazdy serialu „M Jak Miłość”.
ANGORA

04-10-2009 r.

… Prawdziwą gwiazdą wieczoru był i tak Maciej Pol .Ten naprawdę robi cuda .Widziałam jego występy nie po raz
pierwszy i znów nie mogłam oderwać oczu od sceny.

TVP2 2009 r. Udział w programie telewizyjnym „Mój Pierwszy Raz „ gdzie wspólnie z Jerzym Kryszakiem i Anną
Wyszkoni - solistką zespołu Łzy, wykonał specjalnie na tę okazję przygotowany numer.
TV POLSAT 2008 r. Udział w programie Radość Życia. Maciej Dowbor i Klaudia podopieczna Fundacji
Polsat odwiedzają Dom Macieja Pola.
HOKUS POKUS

01-04-2007 r. Jerzy Mecwaldowski (wydawnictwo KKI)

Dziś jest jednym z czołowych artystów w kraju. Popularność przyniosły mu występy w programach telewizyjnych i
koncerty z udziałem wybitnych polskich aktorów i piosenkarzy...Jest wszędzie tam gdzie jest potrzebny i oczekiwany
.Mówią o nim , że jest prawdziwym ambasadorem polskiej sztuki iluzji na wszystkich kontynentach świata.

TVP2

2007 r.

Gość Wojciecha Mana w programie telewizyjnym pt: „Duże Dzieci”.

Chwila dla Ciebie

08-06-2006 r. Anna Lewandowska

… scena to dla mnie przestrzeń niezwykła i tajemnicza .Kiedy miałem 12 lat, pierwszy raz dostałem klucze do Domu
Kultury w Łęczycy .Tam była scena .Usiadłem na niej i pomyślałem :-W końcu tu jestem .To było dla mnie wielkie przeżycie.

TVP1

możliwe”.

GALA

07- 2006 r. Nagranie dwóch pełnospektaklowych widowisk telewizyjnych pt.: „Magiczne Chwile - To Nie-

22-10-2005 r.

Maciej Pol najpopularniejszy polski iluzjonista, który swoimi magicznymi sztukami uświetnia polskie i zagraniczne
imprezy, porzucił kawalerski stan i związał się ze swoją wieloletnią partnerką i asystentką Izabelą Tomaszewską. Ślub
odbył się na Karaibskiej Dominikanie …

TVP1
TVN
CKM

09- 2005 r. Pokaz w programie rozrywkowym pt.: „Z Andrzejem Grabowskim po Kraju”.
Gość Kuby Wojewódzkiego.
01-05-2005 r.

… Jeden z najefektowniejszych trików najsłynniejszego polskiego iluzjonisty to znikanie samochodu: iluzjonista wsiada
do auta asystentki przykrywają wóz białą płachtą materiału, auto znika, a artysta w tym samym momencie pojawia się
na widowni.

TVP 1

01-05-2005 r. Transmisje koncertów z Sali Kongresowej przygotowanych wspólnie z Majką Jeżowską.

NA ŻYWO

17-06-2005 r. Anita Nawrocka

Nie lubi się tym chwalić, ale często uczestniczy w akcjach charytatywnych. Jest też zaangażowany w program rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych ,oparty na wykorzystaniu sztuczek iluzjonistycznych, które pomagają chorym
odzyskać sprawność.

TVP POLONIA
Angora

2005 r. Gość uroczystej sylwestrowej gali, którą mogła podziwiać publiczność na całym świecie.

16-10-2005 r. Bohdan Gadomski

… najsławniejszy polski iluzjonista, który w ciągu15 lat działalności estradowej występował na całym świecie. W kraju
napisano o nim 200 artykułów, gościł w 300 programach TV dla renomowanych stacji na świecie. W ciągu roku daje
200 występów ze swoim magicznym show. Niedawno zakończył pokaz w ramach Magicznej Trasy Lata z Radiem, w
którym zamierzał przeciąć Marylę Rodowicz na pół.

TVP 1 2003 r. Gość w programie telewizyjnym Jerzego Gruzy pt.: „Magiczny Alfabet Wspomnień”. Wybitny reżyser nazywa Macieja Pola „ Małyszem polskiej estrady”.
NEWSWEEK

09-02-2003 r. Paweł Trześniowski

Maciej Pol to najwybitniejszy polski iluzjonista. W roli gwiazdy zaproszono go do Wiednia, Moskwy, a także Dubaju.
Doskonale współgrające ze sobą muzyka i układ choreograficzny sprawiają, że widowiska polaka są niepowtarzalne.
Na takie recenzje Maciej Pol i jego zespół pracowali od wielu lat.

TVP 1 2000 r. „Do góry nogami” - 60 min. program opowiadający o dzieciństwie Macieja i początkach jego
wielkiej przygody z iluzją.
TVP1

1997 r.

Nagranie dwudziestu odcinków programu adresowanego do dzieci, pt.: ”Lato z Czarodziejem”.

TVP1

1997 r.

Udział w widowisku telewizyjnym: Gwiazdy i Gwiazdki na Gwiazdkę.

GULF NEWS – DUBAJ

22-04-97 r.

Doskonały iluzjonista z Polski Maciej Pol należy do grupy występującej w Expo Centre Adhe Fair. Jego widowiska łączą
w sobie naukę i zręczność , ale przede wszystkim poparte są praktyką. Tworzone przez Polaka widowiska są niepowtarzalne. Szczególne wrażenie na widzach, którzy już widzieli jego pokazy w ECAF, zrobił niewiarygodny efekt ze
znikającymi zegarami wszelkich rozmiarów ...

Polskie Radio

1995 r. Reportaż opowiadający o życiu i twórczości artysty.

GAZETA WYBORCZA

02-12-1994r. Grzegorz Pawlak

Na początku ćwiczył po osiem godzin dziennie. Cennych wskazówek udzielał mu Jerzy Mecwaldowski, jeden z najwybitniejszych teoretyków iluzji na świecie. W tym roku bawił przez dwa miesiące gości luksusowej sieci hoteli Hayatt w
Casablance.

