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• Zbigniew Wodecki „Z tobą chcę oglądać świat”

• Zbigniew Wodecki „Zacznij od Bacha”

• Zbigniew Wodecki „Lubię wracać tam, gdzie byłem”

• Zbigniew Wodecki „Oczarowanie”

• Waldemar Kazanecki „Noce i dnie”

• Seweryn Krajewski „Wielka miłość”

• Seweryn Krajewski „Najpiękniejsza”

• Karolina Kozak „Razem zestarzejmy się”

• PIN „Miłość tak piękna”

• Anna Jantar „Przetańczyć z tobą chcę całą noc”

• Sławek Uniatowski „Kocham cię”

• Marek Grechuta „Takiej miłości więc nam życzę”

• Czesław Niemen „Pamiętam ten dzień”

• Natalia Kukulska „Zakochani”

• Kancelarya „Zabiorę cię właśnie tam”

• Kayah i Kiljański „Prócz Ciebie nic”

• Pectus „To, co chciałbym ci dać”

• Varius Manx „Dziękuję”

• Paweł Domagała „Weź nie pytaj”

• Paweł Domagała „Wystarczę ja”

• Robert Gawliński „Nie pokonasz miłości”

Polskie przeboje
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• Righteous Brothers „Unchained melody”

• Metallica „Nothing Else Matters”

• Ed Sheeran „Perfect”

• Elton John „Can You Feel The Love Tonight”

• Goo Goo Dolls „Iris”

• Bill Medley & Jennifer Wernes „(I’ve had) The time of my life”

• Frank Sinatra „Strangers in the night”

• Wet Wet Wet „Love is all around”

• Bryan Adams „Everything I do (I do it for you)”

• Bryan Adams „Heaven”

• Andrea Bocelli & Laura Pausini „Vivo Per Lei”

• Jennifer Rush „The power of love”

• Bon Jovi „Always”

• Bon Jovi „Thank you for loving me”

• Bee Gees „How deep is your love”

• Shania Twain „You’re still the one”

• Whitney Houston „I will always love you”

• Whitney Houston „I have nothing”

• Michael Buble „Everything”

Zagraniczne przeboje
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• Weekend „Mój Aniele”

• Ivan Komarenko „Biała suknia”

• Mig „Nasz wielki dzień”

• Jorggus „W szczęściu”

• Drossel „Już na zawsze razem

• Marcin Miller i Nastia „Będę przy Tobie”

• Gesek „Na zawsze razem”

• D-Bomb „Do końca naszych dni”

• FISHER feat. MEJK „Bo to miłość”

• Klimat „Cały świat”

• Night Lovers „Agnieszko”

• Farba „Chcę tu zostać”

• Mariusz Kalaga „Jedna z gwiazd”

Przeboje disco-polo


