1.

zdrówko
Jadzia
2005-11-28 09:56:32

2.

Ostatnio byłam w klubie RODEO bardzo mi sie podobało jak gracie, super sie bawiłam
przy waszej muzyce.
Monika
2005-11-28 10:16:45

3.

Super gracie
Maciek
2006-01-03 14:18:15

4.

Naprawde jestescie godni polecenia, zrobiliscie na mnie duze wrazenie , totalny odlot
Pozdrawiam
Piotrek
2006-01-03 14:22:12

5.

Trzymac tak dalej
Kasia
2006-01-03 14:23:36

6.

Bardzo fajnie grają, są sympatyczni :-) polecam!!! Będziecie się świetnie bawić przy
muzyce którą grają! Nie pożałujecie! Pozdrawiam!! :-)
Bogusia
2006-02-08 20:09:54

7.

hmm bardzo fajnie gracie bardzo mi sie podoba poprostu super gracie jestescie
super!!!!!!!POZDRAWIAM
tomeczek;-)))
2006-02-08 20:49:15

8.

jestescie najlepszym zespolem pod sloncem poprostu super!!!!!!!!!!!;-))))))))))
tomeczek;-))) rogulski
2006-02-17 15:30:40

9.

W tym roku graliśmy prawie cały czas w klubie RODEO.Było zajebiśie.hehehe
chudyfive
http://zespolfive.w.interia.pl
2006-06-30 14:37:08

10. Bylem na weselu na którym Wy graliscie!!!!!!bylo suuupppeeer!!!! pozdrawiam!!
Łukasz
2006-08-07 12:50:57

11. BYLYSMY NA WESELU 5 SIERPNIA.BYLO LUX!!! JESTESCIE ZAJEBISCI!!!A
NAJBARDZIEJ NAM SIE SPODOBAL TOMEK :))
ANIA I MARTA
2006-08-07 14:10:46

12.
gracie zajefajnie
pozdrowionka :))

weselicho na którym graliscie 5 sierpnia sie udało

Marlena
2006-08-07 18:07:08

13.

a zapomniałabym Tomek suuuuuuuuper z Ciebie chłopaczek:))
MaMarlenarlena
2006-08-07 18:10:47

14. hej fajnie graliscie 5 sierpnia:) pozadrawiam wszystkich z zespołu :)
Hrabina
2006-08-07 18:14:19

15.

pozdrowionka dla wszystkich z zespołu!!! gracie zajefajnie!! P.s Fajne zdiecia
,nawet ja jestem na nim hehe.....
Ania
2006-08-12 12:01:29

16. :*:*:*:*:*:* buziaki dla Was!!!
Kaśka
2006-08-16 18:59:49

17. pozdrowionka dla wszystkich którzy byli z nami na weselu 5-ego sierpnia od całego
zespołu.Na pewno się jeszcze spotkamy na imprezce
chudyfive
http://zespolfive.w.interia.pl
2006-08-19 09:49:24

18.
mam nadzieje ze sie jeszcze spotkamy!!:)) buziaki
Pozdrowionka ,trzymajcie sie

dla Was!!!

Ania
2006-08-19 15:25:55

19. pozdrowienia dla całego zespołu,a w szczególności dla Tomka. Fajnie rozkręciliście
wesele w Stromcu 19 sierpnia
Do zobaczenia na kolejnym weselu lub... pielgrzymce (21 najlepsza grupa pod niebem
:))
19.08.2006
2006-08-22 20:12:24

20. Dzięki za pozdrowienia i nawzajem.Do zobaczyska.
chudyfive
http://zespolfive.w.interia.pl
2006-08-22 20:35:17

21. w zeszla sobote bylam na weselu, na ktorym graliscie, bylo suuuper:)
Iza
2006-08-28 11:47:27

22. Izuniu cieszymy się że że Ci się podobało nasze granie,do zobaczyska na
następnych...pozdrawiam
chudyfive
http://zespolfive.w.interia.pl
2006-08-28 13:18:22

23. Pozdro dla Manka z ktorym bawilam sie na weselu 5 sierpnia i dla zespolu!!! buziolki
Antek
2006-08-29 13:50:40

24. witajcie witajcie:)) Anteczku wielkie dzięksssss buziak w Twoja strone oczywiscie ja tez
Ciebie pozdrawiam i cała ekipkę muzykancikow:)))
Mańkaaaaaa
2006-08-29 13:55:43

25. siema Tomek!! widzialam jak na weselu 5 sierpnia robiles zdjecia mam prozbe czy mogl
bys mi troszeczke ich poprzesylac proszeeeee:):)
calego zespołu

buziaki dla Ciebie i

Ania
2006-08-31 16:57:17

26. Tomciu,co z tymi zdjęciami dla Ani,pogniewa się na Ciebie.Pozdrowionka i
podziękówki za nie dla wszystkich naszych fanów i fanek.
chudyfive
http://zespolfive.w.interia.pl
2006-09-10 23:14:43

27. W tym tygodniu WARKA,ciekawe jakie będą laski ,zawsze są super,pozdro dla naszych
fanów i fanek od całego zespołu
chudyfive
http://zespolfive.w.interia.pl
2006-10-05 10:34:01

28. WITAM!!!!!!!!!!!!
POWIEM KRÓTKO--NIE ZNAM LEPSZEGO ZESPOLU OD WASZEGO.BARDZO
WAS LUBIE.NIE ZAMIENIE NA ŻADEN INNY.POZDRAWIAM..PA
OLISZEWSKA KAROLINA
2006-10-26 23:16:18

29. siemka!! mam pytanie czy Monika jest juz zajeta bo bardzo mi sie spodobala kocham
Cie !! odpiszcie mi czekam !! pozdrowionka
Tomek
2006-11-10 20:28:33

30. Pozdrowienia dla zespołu a w szczególności dla fajnego Tomka
Koleżanka
2006-11-10 23:26:55

31. Dziekuje bardzo za pozdrowienia;-) Ty tez masz pozdrowienia ode mnie i od calego
zespołu!!pozdrawiam ;-*

tomeczek
2006-11-10 23:39:07

32. Michał w Warce są zawsze fajne laski:P zapewniam Cię!!ja wiem co mówie :P bo to
moje miasto=)) pozdrowionka dla całego zespołu=)
Bogusia (",)
2006-11-14 22:51:17

33. Cześć Tomek pozd dla Ciebie i zespołu.Więcej się uśmiechaj
Koleżanka
2006-11-24 14:45:57

34. Przepraszamy że na wszystkie wasze komętarze nie odpisujemy ale po prostu nie mamy
czasu gramy i pracujemy dlatego Tomku wiadomość dla Ciebie"Monika jest jeszcze
wolna "wal jak w dym przesylamy wszystkim całuski i postaramy się odpisywać na
wszystkie komętzrze
Michał z Five
2007-01-09 23:02:03

35. hehe... studnioweczke to zarabiscie zagraliscie;)) zespol pierwsza klasa!!
majes3
2007-01-21 20:14:25

36. Dołączam sie do słów kolegi///bo chyba mówimy o tej samej studnióweczce:-D
Polecam każdemu ten zespół!!!:-)
lukg8
2007-01-22 16:49:18

37. jestescie super polecamy was wszystkim i mamy nadzieje ze niedługo sie spotkamy na
innych imprezach bo na studniówce w ta sobote było super!
ewa i milena
2007-01-29 16:37:31

38. Dzięki takiej publice jak wy wszyscy kochani,udaje nam się grać tak wspaniałe imprezki
jak stódniówki jesteście super i pozdrowienia od całego zespołu dla wszystkich z imprez
granych przez nas
Michał z Five
2007-01-29 20:13:33

39. buziaczki dla calego zespolu five:)
jestescie super...mamy nadzieje ze nastepnym razem spotkamy sie ale jako goscie a nie
w pracy:)
dzieki za wszystko...i...usmiechajcie sie jeszcze wiecej..:P pozdrawiamy:)
milenka i ...ewcia :)
2007-02-01 14:43:08

40. Jedziemy na wode ognistą dawajcie z nami na balet w radomiaku
DŁUGI i ARTEK
2007-02-03 12:20:57

41. inetesuja nas imprezy i wody ogniste. kiedy i gdzie - jesteśmy zainteresowane.
pozdrowienia dla chudego, długiego oraz całego zespołu five. Do zobaczenia

laleczki
http://zespolfive.w.interia.pl/
2007-02-09 10:17:03

42. Czekamy na plytę, a przy okazji pozdrawiamy. Magda i Robert z Olkowic.
mmmmmmmag
2007-02-10 20:18:23

43. hmmm..... Michał te wszystkie imprezy wysiadają zobaczysz co bedzie się działo 7 lipca
:P pozdrowionka dla Ciebie, Tomusia i Pawełka =*
Bogusia (",)
2007-02-14 09:44:19

44. jestescie naprawe super.DZIEKUJE ZA 20 STYCZNIA DZIEKI WAM BULO SUPER:)
iwonka
2007-02-22 18:25:11

45. jestscie super!!!!!!
sylwunia
2007-03-08 10:32:19

46. Cze chopaki.Było zajbiście 16 września w Olszewie...PRAWDA?Ciągle słuchamy
Waszej już trzeciej płyty.Pozdro.Beata i Tomek Oleszczukowie
sarenki
2007-04-09 17:19:15

47. Witam! Zespol gral na moim weselu 21 kwietnia 2007 i zagral SWIETNIE! Bylo
cudownie i smiem twierdzic, ze w duzej mierze przyczynil sie do tego zespol FIVE!
Jeszcze raz dzieki! Serdecznie polecam!
Kasia Gielmuda
2007-04-24 14:44:49

48. Dzięki Kasiu,nam też było miło u was zagrać,pozdro dla wszystkich z wesela od ciebie i
czekajcie na płytki od nas a pod koniec roku pewnie czwartą zmontujemy.Papa
Zespół Five
2007-05-05 15:54:08

49. co u moich Kochanych Przystojniaków słychać?? serdeczne pozdrowionka i buziaki dla
Was od koleżanki z Warki:*
Bogusia(",)
2007-05-17 21:09:17

50. Naszej konkurencji jednak życzymy wszystkiego najlepszego,mimo wszystko że wiemy
o wysylaniu komentarzy niezbyt milych pod naszym adresem,miejcie się dobrze
chlopaki i na przyszlość troszkę więcej kultury osobistej bo naprawdę nie wypada,nie
wypada...
Zespół Five
2007-06-02 10:38:07

51. Muszę się pochwalić. Ten z akordeonem to mój Wujek. Super gra.
Bartek
2007-07-04 22:49:42

52. Nom zespół fajniutki, pozdro dla Pana z akordeonem-Tomka :D
Madzia :)
2007-07-06 10:37:14

53. Całuski dla Bartunia i pozdrowionka dla Madziuni od całej grupy Five.
zespół
2007-07-06 21:56:25

54. Zapraszamy wszystkich do amfiteatru w Radomiu 29 lipca o godz.18-tej na przegląd
kapel weselnych.My też tam będziemy grali.Pozdrawiamy wszystkich i gorące całuski.
zespół Five
2007-07-10 15:03:47

55. Wesele 7 lipca było zajebiste:) Wszystkim się podobało jak graliście i każdy Was
zachwalał:p Wielkie dzieki za płytke fajna jest:*
Bogusia(",)
2007-07-10 19:14:47

56. nie wiem jak mozna powiedziec na zespol cos złego. Uważam że Chlopaki swietnie graja
a Monika ma super głos:) a 29 w amfiteatrze na bank bedziecie najlepszym
zespołem.Nawet nie ma co na ten temat polemizowac:)
Agausieńka
2007-07-11 21:31:11

57. Dzięki za slowa otuchy Aguniu ,z naszej strony zrobimy wszystko żeby wypaść jak
najlepiej.Zapraszamy Ciebie i wszystkich Twoich znajomych,pozdrawiamy i caluski od
Moniki.
zespół Five
2007-07-12 17:32:22

58. Dzięki chłopaki za wspaniałą zabawę
7 lipca.Mam nadzieje że trunek smakował:)teraz czekamy na wesele u
Bogusi:)Pozdrowienia
ewelina i hubert
2007-07-13 09:05:37

59. dziękuje za dwie świetne imprezy w Sufczynie ;)) a no i za płytkę mimo pomyłki imienia
Michałku :D Kasia :)
Sufczuyński Kwiatuszek :*
2007-07-13 19:51:04

60. nie tak szybko! mi się do ślubu nie spieszy! ale chłopaki mam nadzieje, że będziecie na
moim weselu grali, bo innego zespołu nie chce widzieć:P pozdrowionka dla Was i
buziaki:*
Bogusia(
2007-07-13 20:24:52

61. A ja mogę z całą stanowczością powiedzieć, że poznając chłopaków spełniło się moje
marzenie :) Dlaczego? Poznałam saksofonistę. Jedyny minus w całej sytuacji to to, że nie
usłyszałam jak gra...no, ale to się da nadrobić. ;)
Pozdrawiam i...do zobaczenia ponownie. ;)
Sylwia
2007-08-03 14:30:21

62. Droga sywlio jesli mozesz to podaj do siebie jakies namiary ok gg lub komoreczke ok,a
jak gra Pawełek napewno jeszcze uslyszysz;-)
tomeczek
2007-08-05 17:05:34

63. Sylwio!! ja mogę Cię zapewnić Pawełek gra świetnie na saksofonie:) zresztą Tomuś na
akordeonie też extra gra:) pozdrowionka dla Was chłopaKki =*
Bogusia(",)
2007-08-06 12:54:13

64. Tomek,jak i Pawełek ma niezłą trąbkę i nieżle na niej gra.Gramy z Pawłem już parę latek
i coś o tym wiem.Pozdrowienia dla Ciebie Sylwiu i dla Bogusi
Michał-Five
2007-08-06 21:55:07

65. Sorki, że dopiero teraz piszemy komentarz- troszkę ciężko jest nam dojść do siebie po
weselu (21.07.2007 Belsk Duży). Dzięki serdeczne za wszystko co dla nas zrobiliście,
dzięki za PROFESJONALNE PODEJŚCIE i zabawę, którą nam zafundowaliście....
Ps. Wpadnę na kielicha:) u Asi i Marka 15.09.07
pzdr!!!!!
Ewelina & Sylwek
http://fjwhfekh42.com
2007-08-09 14:51:07

66. Bardzo nam miło że pamiętacie o nas i że się wam podobało,my też ciepło wspominamy
wasze wesele,a z tym kielichem to czekamy 15-go września na weselu.Pozdrowienia od
całego zespołu...(Sylwuś,pierwszego syna,trzymamy kciuki)Pa pa
Michał-Five
2007-08-09 17:40:21

67. CZeść wam:)) znajome twarzyczki widze pozdrowienia dla Super Zespołu
Jgódka
2007-08-10 23:08:19

68. fajne fotki są w galerii z wesela 07.07.07r:) te następne też są świetne:) pozdrowienia dla
całego zespołu i wszystkich fanów zespołu Five:)
Bogusia(",)
2007-08-10 23:22:42

69. Pozdrowienia dal pieknych pań Jagodki i Bogusi od calego zespołu Five,a my
dziekujemy za wspaniale wpisy na nasza magiczna ksiege gosci;-) pozdrowionka
tomtomeczekeczek
2007-08-10 23:27:33

70. To miło że podobają sie wam zdjęcia,obiecujemy że będzie ich więcej.Pozdrawiamy
Jagódkę i Bogusię
zespół Five
2007-08-11 09:06:53

71.

Dziękuję za pozdrowieńa....i musimy sie kiedyś spotkać na jakieś
Jgódka

2007-08-11 11:47:26

72. Jagódko napewno się spotkamy obiecuję
zespół Five
2007-08-13 09:48:25

73. Jagoda będzie u mnie w Warce od 13 do 22 sierpnia:) a i do odebrania będzie płyta z
wesela:) pozdrawiam serdecznie:*:*
Bogusia(",)
2007-08-13 11:12:42

74. Hej chłopaki.Kiedy wpadniecie do nas po płytkę z wesela???Może kiedys w Warce
gracie to zapraszamy.Bogusia będzie zadowolona i wniebowzięta:)Pozdrowienia
ewelina i hubert
2007-08-23 13:46:32

75. Graliście na naszym weselu w święta wielkanocne i wszyscy nasi znajomi wzięli
wizytówki i płyty i nic nam nie zostało :] po pół roku słyszymy ciągle same
superlatywy... dziękujemy za niezapomniany wieczór :]
MiT
2007-09-12 11:16:25

76. Bardzo nam miło że o nas pamiętacie,odezwijcie się do nas a napewno wyślemy wam
nowe płytki.Pozdrawiamy i przesyłamy całuski waszym znajomym.
Michał z Five
2007-09-12 22:11:01

77. WITAM cały zespół i jak zdrówko po ostatnim weselu a jednak się spotklamy i w tą
sobote znów.
justyna_warka
http://ksiegi.emix.net.pl
2007-09-13 21:20:14

78. przesyłam gorące buziaczki płytka świetna :):):):*:*:*
justyna_warka
http://ksiegi.emix.net.pl
2007-09-13 21:21:22

79. Bardzo się cieszymy że płytka Ci się podoba,miło nam bedzie się z wami spotkac kolejn
sobote.Pozdrawiamy serdecznie;-)
tomeczek
2007-09-13 21:33:41

80. Justynko (tomeczek pisze) to moje osobiste pytanko czy ty bedziesz również w
sobote????????;-)odp
tomeczek
2007-09-13 21:35:35

81. tak ja teżbęde w sobotę a dlaczego siępytasz cio????:):):* buziaczki
justyna_warka
2007-09-14 19:55:14

82. do zobaczenia jutro nam weselu :) pa
justyna_warka
2007-09-14 20:01:28

83. i jedank się nie spotkaliśmy my byliśmy gdzie indziej i wy byliście gdzie indziej. szkoda
ale może jeszcze iedyś będziemy razem pracować:)
justyna_warka
2007-09-16 18:01:17

84. :) 04.08.2007 bylo bosko:), dzieki za zaje.... za bardzo fajane weselicho. Mamy nadzieje
ze jeszcze nie raz bedziemy mieli okazje bawic sie przy waszej muzyce. pozdarawiamy.
Madzia i Marcin z Grójca
2007-09-23 10:13:21

85. Gdybyscie chcieli fotki to dajcie znac;) chetnie przslemy;)
Madzia i Marcin z Grójca
2007-09-23 10:16:43

86. Cześć Madziu i Marcinku jeżeli byście mieli troszkę czasu to prześlijcie parę fotek na
mejla chudyfive@interia.pl z góry za nie dziękujemy,my też mamy nadzieję że jeszcze
nie raz będziemy mieli okazję się wspólnie bawić pozdrowienia dla was i waszych
znajomych z wesela od całego zespołu.
Michał z Five
2007-09-28 10:39:27

87. wesele glownie dzieki wam bylo zajebiste.nie robie wam reklamy bo juz nie ma po co{ i
tak jestescie najlepsi}!!!.ale plytke mogli byscie przslac
beti
2007-10-04 18:38:45

88. Beti to super że podobało Ci się wesele w naszym wydaniu i prześlemy płytkę
napewno,tylko prześlij nam swój adres na któregoś z mejli,znajdziesz je w kontacie do
nas i zapraszamy Ciebie i Twoich znajomych do Warki na Sylwestra
Michał z Five
2007-10-08 09:56:55

89.
a gdzie gracie w sylwestra warce???
Ewelina
2007-10-10 08:23:10

90. Ewelinko sylwestra gramy w Warce na ul.Kolejowej u Pani Bożeny Glinki,zapraszamy
Ciebie i Twoich znajomych
Michał z Five
2007-10-10 10:00:53

91. To znaczy że się widzimy 31 grudnia!!!Dozobaczenia
Ewelina
2007-10-12 08:36:29

92. Witam;-P Jest pod ogromnym wrażeniem Waszego występu na weselu w ostatnia
sobotę.Byłam już na dużej ilości wesel ale z Waszym udziałem najbardziej mi się
podobało.Tak trzymać.Wasze występy są świetne;-P Pozdrowienia od Karolinki ,Kasi i

Kasi a zwłaszcza od tej co banana nie zjadła;-P
Dwie Kasienki z wesela;-P
http://www.discopolodance.com
2007-10-15 00:27:30

93. Hej dziewczyny,dzięki za pozdrowienia i zapraszamy do Wareczki na Sylwka,będzie
dobra zabawa.Pozdrowienia od zespołu i do następnego razu.
Michał z Five
2007-10-15 16:33:45

94. Witam i o zdrowie pytam? Pozdrowienia dla wszystkich {członków} i płci PIĘKNEJ z
zespołu. ps. Michał kiedy wstąpisz z rodzinką na ki...cha? Ucałuj Iwone i dziewczyny.
Madzia i Robert
2007-10-15 19:03:25

95. Madziu ,Robercie ,wpadniemy napewno,teraz sezon w pełni ale jak tylko się obrobimy
to zajrzymy do was na k...cha.Hahaha całujemy i pozdrawiamy
Michał z Five
2007-10-23 16:22:09

96. Witam Was kochani!! Ja też muszę tutaj przede wszystkim napisać, że gracie wspaniale,
super się bawiłam przy Waszej muzyce, zresztą nie tylko ja. Jestem pod wielkim
wrażeniem,a waszej płyty słucham od rana do wieczora... pozdrawiam serdecznie
Pati z wesela 20.10.2007
,,Fajna orkiestra cho..ra fajna orkiestra...,,:D
Pati z Wawy
2007-10-26 15:13:33

97. Witamy Cię"Pati z Warszawy"na naszej stronce.Bardzo nam miło że słuchasz naszej
płytki i się przy niej nie nudzisz,odezwijcie się kochani do nas po nowym roku,a
prześlemy wam nową,już czwartą z kolei płytkę.Do zobaczenia na następnej
imprezce.Pozdrawiamy.
Michał z Five
2007-10-26 16:30:27

98. A ja dziękuje za miłą odpowiedż:). Odezwe się napewno, bo nie mogę doczeać się
kolejnej płytki:D. Życzę powodzenia w tworzeniu dalszych płytek i trzymam za Wasz
zespół bardzo mocno kciuki:). Mam nadzieje, że znowu bedziemy mogli pobawić się
przy Waszej muzyce, a nawet napewno;) wiec do zobaczenia i usłyszenia. Również
pozdrawiamy. Trzymajcie się
Pati z Wawy
2007-10-31 17:06:13

99. fajne fotki w tych czerwonych koszulach:P serdecznie pozdrawiam cały zespół Bogusia
Bogusia(",)
2007-11-05 22:58:13

100.
wiecie za co i od kogo?:)
Ewelina
2007-11-22 09:55:32

101. jestescie Zajebisci... bylam na weselu na ktorym gralismy i uwazam ze bylo to najlepsze

wesele na jakim bylam i byliscie najlepsza orkiestra!!!!!!!!!!!!
madzia
2007-11-30 18:41:03

102. Dzięki Madziu za tak serdeczny wpis w naszej księdze,my też Cię pozdrawiamy i mamy
nadzieję że będziemy jeszcze się bawili na niejednej imprezie razem.Pozdrowionka od
całego składu dla Ciebie i znajomych
Michał z Five
2007-12-02 17:22:38

103. pozdrowienia dla Moniki i Tomka z five od Mariusza...
gość
2007-12-17 13:56:57

104. Dziękuję za pozdrowionka :-))
Monika
2007-12-17 17:52:35

105. Dziękuje bardzo za pozdrowionka..;-)
Tomeczek
2007-12-18 16:39:05

106. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy naszym znajomym i
nieznajomym,przyjaciołom,kolegom i koleżankom z zaprzyjażnionych kapel
weselnych,naszym klientom już po ślubie i tym u których będziemy mieli przyjemność
grać w roku 2008-2009,wszystkiego najleprzego,wesołych i spokojnyych Świąt oraz
hucznego,udanego i szampańskiego 2008-ego roku,od całego składu Five
Michał z Five
2007-12-23 19:25:43

107. Ach te chrzciny...fotki naprawdę wyszły fajne:)mam nadzieje ze spotkamy sie po raz
czwarty i nie tylko...PoZdRoWiOnKa:*:*:*:*:*
Emila:)
2007-12-26 10:29:15

108. @@@@-----@------@--@@@@@---@----@@-@@----@-----@
@------@---@------@------ ---@----@--@--------@---@---@
@------@---@------@--------@-----@--@------- -@---@-@
@@@@-----@------@------@-------@--@--------@---@@
@------@---@-- ----@-----@--------@--@@@@@@---@-@
@------@---@------@---@----------@--@-- ------@---@---@
@@@@------@@@@---@@@@@---@--@--------@---@-----@Dla Was!!!!!!
Emila:)
2007-12-28 16:40:23

109. Witam! Bawiłam się na balu Sylwestrowym 2007/2008 w Warce przy ul. Kolejowej.
Jesteście SUPER!
Będe Was polecać. I może sama skorzystam jak będę wychodzić za mąż:)
Pozdrawiam
Katarzyna Górka
2008-01-02 12:38:42

110. Gracie u nas 10 maja 2008:-) Już nie możemy się doczekać:-) pozdrawiamy cieplutko:-)

Ania i Marcin Grójec
2008-01-10 19:31:24

111. Witam serdecznie! Studniówka w Warce 5 stycznia była super!! Nareszcie wyciągnęłam
Was na parkiet:P a i dziękuję za płytę zespołu:) Pozdrowienia dla całego zespołu:)
Bogusia(",)
2008-01-11 20:32:19

112. Sylwester był udany mam nadzieje że się spotkamy na zabawie ostatkowej 2 lutego:)
stolik nr 7
2008-01-12 10:01:19

113. Dziękujemy za wszystkie wpisy do księgi gości i pozdrawiamy serdecznie
Michał z Five
2008-01-12 10:51:21

114. Pozdrowienia dla całego zespołu za wspaniałą studniówke:) Jesteście wspaniali. (IIIm
ZSP Grójec)
Darek
2008-01-13 15:31:13

115. Graliście na studniówce w Grójcu i w 2007 roku (20 stycznia) i w 2008 (12 stycznia) i
powiem, wam, że na każdej z nich świetnie się wybawiłam:) jesteście najlepszym
zespołem jaki kiedykolwiek widziałam i słyszałam, gracie super muzyka i jesteście
bardzo sympatyczni:) pozdrowienia i dziękuje za świetne studniówki :) Karoina Grójec
Karolina
2008-01-16 20:10:53

116. Super fotki:)nawet ja na nich jestem:*PoZdRaWiAm:*:*:*:*:*
Emila:)
2008-01-17 18:12:46

117. Pozdrowienia dla zespołu oraz Tomeczka ;-)
Koleżanka
2008-01-30 21:53:40

118. Nie wiem od kogo ale dziękuje bardzo ;-)i od całego zespołu pozdrowionka i całuski ;-);*
Tomeczek
2008-01-31 15:51:19

119. Zabawa bardzo udana a zdjęcia jeszcze lepsze:) przesyłam pozdrowienia wraz z
buziaczkami:*:)
Justyna
2008-02-04 14:07:45

120. Fajna strona. Pozdrawiam i zapraszam na moją o drzewach z Białowieskiego Parku
Narodowego
tomeczek
http://www.drzewa.puszcza-bialowieska.eu
2008-02-08 16:52:35

121. Gorące buziaki z okazji walentynek dla super chłopaków:)

Ewelina
2008-02-14 15:09:53

122.

zapomniałam o buziakach
Ewelina
2008-02-14 15:10:34

123.

gorące buziaczki z okazji WALENTYNEK
Justynatyna
2008-02-14 21:14:27

124. graliscie na studniówce w GRÓJCU bardzo nam sie podobała wasza muzyka przy której
się swietnie bawiliśmy.
marta i darek
2008-02-16 19:05:21

125. Znam wokalistke :) i wiem ze jestescie suuuuper - nawet bez mozliwosci posluchania
was na zywo moge tak stwierdzic
Ania
2008-03-04 18:32:40

126.

Przesyłam serdeczne życzenia wesołych świąt wielkanocnych!
Ewelina
2008-03-20 10:01:19

127. Wszystkim fanom zespołu Five z okazji Świąt Wielkiej Nocy składam najserdeczniejsze
życzenia aby te Święta upłynęły wam w miłej, spokojnej i rodzinnej atmosferze a
Śmingus Dyngus był zdecydowanie lepszy niż w roku 2007-ym...Michał-Five.
Michał z Five
2008-03-21 19:55:57

128. Chciałabym Wam serdecznie powdziękować za wspaniałą zabawę na naszym weselu 29
września:) Jesteście poprostu rewelacyjni i polecam Was wszystkim dookoła, bo
naprawdę warto!! Nigdy jeszcze nie spotkałam się z tak świetna orkiestrą!! Jeśli ktoś
jeszcze zastanawia się nad wyborem zespołu na swoje przyjęcie i trafi na mój wpis, to
gorąco polecam zespół FIVE-to gwarncja SUPER zabawy:) Jeszcze raz dziękuję:)
gosia.zaranek
2008-03-29 18:18:11

129. bylam na weselu gdzie graliscie bylo extra prosze umiescie piosenke sen na pogodne
dnie w waszym wykonaniu
basia
2008-06-13 09:00:41

130. zgadzam sie z moja poprzedniczka piosenka ""sen na pogodne dni"" jest piekna i lepsza
w waszym wykonaniu niz orginal prosze umiescie zebym mogla sciagnac plis czekam
Julia
2008-06-13 12:59:31

131. Pioseneczkę wstawimy napewno jak ją nagramy...narazie pozdrawiamy wszystkich
naszych fanów.
P>S...nowa płytka pod koniec tego roku.OBIECUJEMY
Michał z Five
2008-07-09 11:05:04

132. Witam. Zgadzam się z poprzedniczkami, piosenka "sen na pogodne dni" jest super.Po
raz pierwszy zagraliście ją na naszym weselu 12.04.2008 w Warce. Do tej pory goście
weselini pytają się skąd znamy tę piosenka lub kto nam ją doradził na pierwszy taniec.
Pozdrawiamy serdeczni i mamy nadzieję, że tradycyjnie spotkamy sie na sylwestrze u
"glinkowej" w Warce.
renata i paweł
2008-07-23 21:45:11

133. Bardzo nam miło że pioseneczka się podoba,natomiast "sylwusia" w tym roku gramy w
chynowie.Pozdrawiamy i zapraszamy serdecznie
Michał z Five
2008-07-24 12:47:25

134. Hej! Bawiłam sie wczoraj na zabawie w miejscowości Sufczyn gdzie graliście i musze
powiedzieć że jeszcze nigdy się tak świetnie nie bawiłam na żadnej zabawie!! jesteście
super!!! Pozdrowienia dla całego zespołu a w szczególności dla Tomka (buziaczki:***)
Truskaweczka
2008-07-28 11:47:33

135. BOOOOOOSKIIII zespół:D:D:D:D aż nóżki same skaczą:P :):):):) polecam.... :D
Sylwu$ka =)))))
2008-07-28 14:31:56

136. Truskaweczko dziękuję Ci bardzo za pozdrowienia,bardzo mi miło.Pozdrowenia od
całego zespołu dla ciebie ;-*
Tomeczek
2008-07-28 18:59:35

137. Bawiłam się przy waszej muzyce na weselu 26.07. Jesteście super. Pozdrawiam:) świadkowa
Gosia
http://zespolfive.w.interia.pl
2008-07-29 20:26:58

138. No w Sufczynie jak zwykle pokazaliście klase.... czekam na kolejna impreze z wami...:)
płytkę już przesłuchałam ] Buziaki :*
Sufczyński Kwiatuszek ;]
2008-07-30 01:08:06

139. :))) fajny zespół:)...bardzooo sympatyczny :):) :*...czekam na następą imprezę w
Sufczynieee :)płytka suuuper :)pozdr.dla Pawła :)hahahahaha tańczącaaa :)hahahahaha hi
:))) :* Martyna :* :))
2008-08-03 21:15:46

140. Dziękuję Martynka za pozdrowienia, również przesyłam gorące pozdrowienia o de mnie
i od całego zespołu …. Będzie nam miło znowu zagrać w Sufczynie. Pozdrowionka :):)
:-*

Paweł
2008-08-05 13:33:02

141. dziękuje baaardzo za pozdrowiena:D:D iii miło mi bedzie pobawic sie kolejny raz:):) ha
przy Waszej muzyce :):) milo było:P:D:D:D trzymajcie się tam:):) i serdeczne
ozdrowienia dla zespołu:):) pa do zobaczenia:D:D
:))) :* Martyna :* :))
2008-08-08 21:46:23

142. Witam
która z wokalistek z zespołu Five śpiewa piosenkę "tylko w Twoich dłoniach" Eleni ( ten
utwór jest w zakładce mp3)
sloneczko
2008-08-13 16:24:25

143. Tą pioseneczę wykonują obie wokalistki natomiast w zakładce jest wokal
Moniki.Pozdrawiamy
Michał z Five
2008-08-14 12:46:57

144. a czachówek pozdrawia Pawła hehe możesz Ty wypić człowieku
kowal
2008-09-13 17:54:55

145. dzięki za pozdrowienia, co do picia to chyba przesadzacie;) ja słyne z tego ze wiecej
potłuke niz wypije :))Pozdrawiam
Paweł
2008-09-17 11:10:29

146. Witam!Chce Wam najserdeczniej jak potrafię podziękować za wspaniałe wesele. Jeszcze
w życiu tak się nie bawiłam. To był mój najlepszy wybór.Szkoda, że tylko raz wychodzi
się za mąż, bo gdyby się to powtarzało, to z każdym razem gralibyście WY. Pozdrawiam
serdecznie cały zespół i jeszcze wielkie raz DZIĘKUJE Stromiec 09.08.2008
Magduś O.
2008-09-30 17:27:56

147. Bardzo dziękujemy za tak gorące pozdrowienia,my również cieszymy się że było nam
dame zagrac u Was,i że jesteście zadowoleni.W koncu to o to
chodziło,prawda?Całujemy Was serdecznie i jeszcze raz najszczersze życzenia na nowej
drodze życia od całego składu Five.Pozdrawiamy i do zobaczenia
Michał z Five
2008-10-02 07:07:32

148. a co tu tak cicho?? jest tam kto?? wiec chcialam przypomniec ze siostra czeka na plyte z
autografem... szkoda ze mnie ostatnio nie bylo na weselu z wami ale wyslalam swojego
czlowieka ;) wiec powracajac do tematu przewodniego ona czeka... a w ogole to moge
sobie tak pisac??!! ze wczesniej na to nie wpadlam a odp. mi kto?? hallo?? pozdr. :):):)
wasza ,,ulubiona,, kelnerka ;)
2008-10-19 20:43:56

149. Czesc, ja mam takie jedno pytanko, czy to prawda ze czasem spiewacie z playbacku...? :/
mm
2008-10-21 14:51:46

150. Hmm nie nie spiewamy z playbecku tylko zazwyczaj ze sceny i do mikrofonu...;-)
Tomeczek
2008-10-21 23:01:16

151. Może inni śpiewają ,ale to są inni nie my...pozdrawiamy.
Michał z Five
2008-10-22 07:55:04

152. :):)tak tak tak :)ha ja bede bronila zespol :):)hi nie zgadzam sie i jestem pewna,ze
spiewaja na zywo :)i co lepsze ladnie im to wychodzi :):)...wiec koniec z takimi
komentarzami :)...pozdrowienia dla zespolu :):)...
martyna :) ^^
2008-10-26 16:28:04

153. My też serdecznie pozdrawiamy,i dziękujemy za tak gorliwą obronę naszego
zespołu.Wszystkich natomiast niedowiarków zapewniamy-NIE ŚPIEWAMY Z
PLAYBACKU-do zobaczyska na imprezkach.
Michał z Five
2008-10-29 07:35:50

154. spiewam juz 10 lat i nigdy osobiscie nie zdazylo mi sie spiewac udajac,to by bylo dla
mnie chore,wkoncu chociaz tyle moge dac ludziom śpiewajac tylko na zywo...
pozdrawiam
iśka
2008-11-06 19:23:21

155. Cześć Isia ,co tam słychać u was,coś słyszałem że idzie wam granko też niczego
sobie.Napisz co tam u Ciebie i Daniela.Pozdrawiam serdecznie
Michał z Five
2008-11-07 12:05:34

156. buziaki dla wokalistki JUSTYNKI :*
diabolek
2008-11-07 23:14:30

157. Witam...jesteście naprawdę cudowni...pięknie śpiewacie i nie fałszujecie...na weselu
8.11.08 wybawiłam się niesamowicie...i ten dźwięk instrumentów, a o gitaruni to już nie
wspomnę...więc same plusy...pozdrawiam bardzo sympatyczny zespół:-)
Madzia C.
2008-11-12 11:59:58

158. witam a gdzie grcie w sylwestra
anka
2008-11-14 15:18:40

159. Sylwka gramy w Chynowie...zapraszamy
michał z Five
2008-11-15 13:53:03

160. Jesteście na prawdę świetni.. gracie fajną muzę. No i w ogóle jesteście The Best!!!
Pozdrawiam
Monisia;-*

2008-11-18 21:08:50

161. Dziękujemy za pozdrowienia i zapraszamy na imprezki z naszym
udziałem.Pozdrawiamy
michał z Five
2008-11-20 19:06:09

162. byłem na weselu 22 listopada byliscie super a szczegolnie pani wokalistaka jak tanczyla
maruśś
2008-11-28 16:14:41

163. No no z każdym dniem wasza stronka robi się coraz bardziej ciekawa :-) śliczne
zdjęcia... ale proszę dodajcie jeszcze nową muzykę. Pozdrawiam :-*
Monika
2008-12-04 22:50:47

164. Muzyczka bedzie niebawem,niedługo nagrywamy kolejną płytkę także troszkę
cierpliwości.Pozdrawiamy.
Michał z Five
2008-12-08 08:32:46

165. Super kapela,grali na moim weselu we wrześniu 2005 r.i 22 listopada 2008 na weselu
mojego brata...Najlepszy zespół jaki może być,polecam!!!
Beata Wenda
2008-12-10 12:11:36

166. Jeszcze pozdrowienia dla Michała i Justynki...
Beata Wenda
2008-12-10 12:12:54

167. Serdecznie dziękujemy za pozdrowienia i wzajemnie.Polecamy się na przyszłość.Bardzo
nam miło że jesteście zadowoleni z naszego grania,motywują nas takie wpisy z waszej
strony i zapraszamy na zabawę Sylwestrową z nami.Całuski i do zobaczyska
Michał z Five
2008-12-10 12:58:53

168. a gdzie będziecie grali sylwestra????? 08/09
maruśśaruśś
2008-12-21 00:58:13

169. Moi drodzy...SYLWESTRA GRAMY W CHYNOWIE...zapraszamy
Michał z Five
2008-12-22 14:50:07

170. Serdeczne podziękowania dla całego zespołu za cudownego Sylwestra ( z wrażenia,
)!co niektórzy głos stracili Imprezy z Wami ZAWSZE są udane!!!! Gracie super –
pierwsza klasa, ale najważniejsze jest to, że jesteście wspaniałymi ludźmi!!!! Dzięki raz
jeszcze.
P.s. Pamiętajcie o odwiedzinach…
Ewelina & Sylwek
2009-01-02 21:33:27

171. Tomeczku dlaczego tym razem byłeś taki skromny (na sylwestrze byłeś bardziej

uśmiechnięty)??? buziaczki dla całego zespołu a w szczególności dla Tomcia:*:*:*
absolwentka
2009-01-14 21:47:16

172. Hmm ja zawsze starm sie być skromny...;-)dziekuje za buziaczki hmm a moge
wiedziec,kto je przesyła???pozdrawiam
Tomeczek
2009-01-15 18:25:21

173. dziewczyna której się podobasz...:)
absolwentka
2009-01-16 21:22:43

174. pozdrowionka gorace dla pieknej Justysi ;*jestes swietna...
nowy
2009-01-18 14:55:07

175. studniówka 2008
rewelacyjnie graliście
kasia
2009-03-14 15:02:07

176. dzięki Kasiu pozdrawiamy serdecznie
Michał z Five
2009-03-19 10:23:34

177. Dzięki za wspaniałe poprowadzenie imprezy (25-04-2009). Ggoście byli zachwyceni,
przybyła Wam kolejna grupa fanów. Pozdrawiamy!
Asia i Karol
2009-04-30 14:39:19

178. Witam was dzieki za udaną zabawe na weselu u Diany i Jarka było super (ugosciliscie
mnie nieprzeciętnie :)
pozdrawiam Paweł
pawel
2009-05-22 00:20:48

179. fajna muze gracie pierwszy raz slyszalam wasza muze poprostu super. aby tak dalej
buzka
lidia
2009-05-23 14:30:21

180. fajna muze gracie pierwszy raz slyszalam wasza muze poprostu super. aby tak dalej
buzka
lidia
2009-05-23 14:31:10

181. Dziękujemy za tak gorące wpisy i pozdrawiamy naszych fanów i fanki
Michał z Five
2009-05-26 08:38:57

182. CześćKochani :)
a co trzeba zrobić żeby zdobyć Wasze płytki? ;D

magda m
2009-05-26 10:13:43

183. Madziu zostawić swój adres na naszym mejlu i prześlemy je do Ciebie
Michał z Five
2009-05-28 09:04:15

184. nie tylko świetnie gracie ale też jesteście bardzo mili i dbacie o fanów.Tak trzymać!
Anitka :)
2009-05-28 10:14:49

185. aj bym zapomniała...Pozdrowionka dla Michała jego żony Iwonki oraz córek Jowity i
Klaudii

buzi bai :)

Anitka :)
2009-05-28 10:19:21

186. ajjajaj Ciebie też Anitko pozdrawiam serdecznie,buziaczki
Michał z Five
2009-05-29 10:57:04

187. Dziękujemy baaaaaaaaaaardzo za super wesele i super zabawę.
Nasi goście byli po prostu zachwyceni.
Pozdrawiamy
02-05-2009 "Rybaczówka" Otwock Wielki.
Agata i Kamil
2009-06-02 13:59:06

188. buziaki dla wszystkich
klaudia
2009-06-10 13:36:16

189. czesc chłopaki znam juz was ponad dwa lata i czesto was slysze na weselach wiec i ja
wydam opinie na wasz temat:
Michał: ładna barwa głosu, sympatyczna buzia trzymaj tak dalej tylko lasek nie szukaj
bo dwie masz zawsze przy sobie wiec po co innym kobietom zawracac w głowach
Paweł: utalentowany, sympatyczny i przystojny czego można chcieć więcej
Tomek: talent jest tylko z roku na rok charakter ci się pogarsza juz nawet nie można z
tobą normalnie porozmawiać chyba te komplementy od dziewczyn ci tak w głowie
zawróciły popraw się troche
Monika
2009-06-10 13:43:50

190. Hmm droga Moniczko po pierwsze skąd my sie znamy???a po drugie jesteś szczera aż
do bólu...;-)ale wydaje mi się,że co do mojej osoby troszeczkę się mylisz,staram sie być
zawsze jedną i tą sama osobą i nie wydaje mi się żebym z roku na rok zmieniał
charakter,poprostu może mnie za mało znasz??...pozdrawaim
Tomeczek
2009-06-15 13:37:31

191. drogi Tomku, nie unoś się tak bo złość piękności szkodzi lepiej weż się za naukę bo sesja
w pełni, pozdrawiam

Monika
2009-06-16 23:56:00

192. Droga Moniczko ja się wcale nie unosze;-)tylko chcialbym wiedziec czemu tak uważasz
że się zmieniłem,a co do sesji to ja już ją mam za sobą...;-)
Tomeczek
2009-06-18 18:57:20

193. Cześć Moniś,bardzo nam miło że ktos wystawia nam opinię jednak i ja tak jak Tomek
nie zgadzam się z Twoim zdaniem
Michał z Five
2009-06-19 09:44:12

194. Cześć Moniś.Zeby komuś wystawić komentarz tego typu to trzeba go chyba znać trochę
lepiej niż trzy razy w ciągu dwuch lat.Bardzo dobrze wiem że mam rodzinę i nie wydaje
mi się żebym Cie kiedykolwiek namawiał do grzechu.Także przypominanie mi o moich
nie dwóch a trzech dziewczynach jest tutaj nie na miejscu.Pozdrawiam serdecznie
Michał z Five
2009-06-19 09:48:35

195. Kochani...a ja już czekam i czekam na te płytki od Was i nie mam :( a wysłałam Wam
mailika z adresem =)
magda m
2009-06-19 12:13:55

196. drogi Michale, blednie zinterpretowales komentarz. po pierwsze: "nie szukaj lasek" to
nawiązanie do twojej odpowiedzi na komentarz,że gracie w Warce i ciekawe czy sa tam
jakieś laski??? nie rozumiem twojego oburzenia??? to nie byla absolutnie ocena twojego
postepowania. na szczescie juz sie wiecej nie zobaczymy (te trzy razy wystarcza)
pozdrawiam serdecznie
Monika
2009-06-19 18:49:50

197. Moniczko nigdy nie mów nigdy...-)bo moze sie jeszcze spotkamy gdzies...ale skoro ty
tak uważasz to ja się akurat z tobą zgadzam w zupełnosci,widocznie tych spotkań bylo za
dużo aż o trzy...;-)pozdrawiam
Tomeczek
2009-06-20 10:29:16

198. NAJLEPSZY ZESPÓŁ POD SŁOŃCEM :)
Raz jeszcze dziękujemy że tak świetnie graliście i zabawialiście gości na naszym weselu!
Michał oczepiny były super !!!! :)
Dzięki Wam ta noc była dla nas jeszcze bardziej magiczna :)
Diana i Jarek
16.maj.2009
Ostrowik
Diana i Jarek
2009-06-24 16:57:27

199. Dziękujemy serdecznie za tak miły wpis,jak będzie trzeba zagramy dla was jeszcze

raz(oczywiście was razem)Życzę jeszcze raz wszystkiego naj,naj i buziaki od całego
zespolu
Michał z Five
2009-06-24 17:35:14

200. bylam na weselu u kolezanki gdzie graliscie w hotelu Sewilla w Niwnej bylo super
dzieki waszej muzyce. Pocdrawiam
karolcia
2009-06-26 11:49:43

201. hej wam!!!!! mam pytanie czy macie moze wolny termin 25.09.2010r.prosila bym o
odpowiedz. dzieki z gory i pozdrawiem
karolcia
2009-06-30 12:51:18

202. Niestety,ale już jest zajęty ten termin.Możemy ewentualnie polecić dobry zespół na tą
sobotę.Informacji takiej udzielamy telefonicznie pod numerem 607-083456.Pozdrawiamy serdecznie
Michał z Five
2009-07-01 09:39:02

203. szkoda no nic bede szukac dalej. pozdrawiam
karolcia
2009-07-01 12:24:51

204. nie doczekam sie na Wasze plytki?
podalam Wam adres mailem...
zwroce koszty przesylki, tylko mi to wyslijcie proszę:))))
magda m
2009-07-01 16:17:30

205. Madzia doczekasz się doczekasz tylko mamy teraz dużo pracy i ten sezon
urlopowy,postaramy się wysłać jak najszybciej tylko prosimy o troszkę cierpliwości a za
opóżnienia serdecznie Cię przepraszamy.Wyślemy je jak najszybciej się
da.Pozdrowienia od całego zespołu
Michał z Five
2009-07-01 20:46:16

206. a jaki macie moze wolny termin we wrzesniu 2010
karolcia
2009-07-02 11:50:07

207. Karolciu jedyny wolny termin w lato to 19.06,chyba że listopad wchodzi w grę to wtedy
jest jeszcze dwa terminy
Michał z Five
2009-07-02 11:57:51

208. ok, dziekuje za odpowiedz czekam cierpliwie :):):)
magda m
2009-07-02 12:05:33

209. Madzia słońce,wyślij proszę jeszcze raz adres do siebie pod który mamy wyslac płytki
mój mejl to chudyfive@interia.pl

Pozdrawiamy serdecznie
Michał z Five
2009-07-16 16:15:01

210. dziekuje
za
płytke
jest
genialna!!!!!!!!
aniakrajewska
2009-07-17 08:55:32

211. :) podałam jeszcze raz namiary, czekaaammm :))) i pozdrawiam!
magda m
2009-08-03 11:19:58

212. Witam byłam 5.09.2009r na weselu w "Zielonym Dworze" gdzie graliście i przyznam że
podobało mi się jak bawicie gości, jedynie jaki uwagi mam to mało było grane za stołami
gdzie ludzie sami się domagali śpiewu.
Aga
2009-09-10 14:36:20

213. Niestety Aga ,ale nasza częstotliwość wychodzenia za stoły zależy często od samej pary
młodej,na weselu w Zielonym Dworze mieliśmy ograniczyć to do minimum(życzenie
młodych)ale bardzo nam miło że podoba Ci się nasze granie.Pozdrawiamy serdecznie
Michał z Five
2009-09-11 08:35:40

214. mam pytanie, czy macie już zaklepanego sylwestra 2009/2010? Gdzie gracie? Bo
myślimy ze znajomymi gdzie się wybrać na potańcówkę a fajnie byłoby bawić się przy
waszej muzyce:)
agnieszka_donica
2009-09-16 18:15:47

215.

hmmmm...czemu gdy chcę was posłuchać linki łaczą mnie z interią???pomocy
smutna
2009-09-16 20:05:58

216. mam pytanko czy 14.08.2010 macie moze wolny termin?????
lena
2009-09-17 15:48:10

217. Lenka niestety,ale mamy już zajęte.Pozdrawiamy
Michał z Five
2009-09-18 21:05:01

218. Niestety nie mamy wpływu na to że nie można czasami odsłuchać plików.Trzeba
próbować jeszcze raz.Najprawdopodobniej jest przeciążony serwer.Pozdrawiamy i
miłego słuchania
Michał z Five
2009-09-18 21:07:00

219. Wesele Eweliny i Piotrka 19.09.2009 na którym graliście było super, extra po prostu
brak przymiotników, ciężko było się rozstać z Wami i przyznaje na żadnym weselu nie
bawiłam się tak dobrze. Pozdrowienia dla całego zespołu! Prawdziwie zespół na 5 a
raczej na 6 Trzymajcie tak dalej !
Agnieszka
2009-09-21 08:30:22

220. Szkoda :( chyba już nie znajdę dobrego zespołu ;(
lena
2009-09-21 15:40:20

221. Nie ma takich słów, które mogłyby wyrazić to - jacy jesteście WSPANIALI!!!Super,
świetni, extra - to wszystko za mało... Profesjonaliści w 100%, a przede wszystkim
normalni ludzie, z którymi można pogadać i pośmiać się! Do zobaczenia w karnawale będziemy...
Ewelina&Sylwek
2009-09-21 22:06:10

222. Dziękujemy pieknie za ciepłe słowa i zapraszamy na zabawe karnawałową,co do Ciebie
Lena ,to odezwij sie do nas.W zakładce kontakt znajdziesz numery
telefonów.Współpracujemy z kilkoma zespołami i może któryś z nich będzie miał wolny
termin.Pozdrawiamy
Michał z Five
2009-09-22 08:32:09

223. Rewelacja!!! NIe dość ze grają świetnie to jeszcze są przesympatyczni:) Pozdrowienia z
Warki
dziunia
2009-09-22 12:53:43

224. Witajcie, mam pytanko dużej wagi :))) gdzie w tym roku gracie Sylwestra ??:)
pozdrawiam
Aga
2009-09-25 08:59:38

225. W Rawie Mazowieckiej
Michał z Five
2009-09-25 09:49:24

226. Jesteście super, super, super!!! Zafundowaliście nam wspaniałą zabawę (Stromiec, 1909-2009). Dzięki Wam nasze wesele stało się niesamowitym przeżyciem, które
zapamiętamy do końca życia! Dziękujemy i pozdrawiamy!!!
P.S. Do zobaczenia na kolejnych imprezach!
Ewelina & Piotrek
2009-09-28 14:00:16

227. Zabawa u Ewliny i Piotra (19-09-2009 Stromiec) z waszym udziałem byla SUPER!!!!
I na weselu i na poprawinach byliśmy z męzem do ostatnich nut!
Pozdrawiamy!
"Pszczółka" Małgorzata & Grzegorz
Gonia

2009-09-28 14:22:56

228. *Eweliny, Przepraszam, za bąd w imieniu.
Gonia
2009-09-28 14:25:10

229. Dziękujemy ślicznie i jeszcze raz wszystkiego co najlepsze Nowym Młodym Parom od
calego zespołu
Michał z Five
2009-09-30 09:01:08

230. byłam 03.09.2009 na weselu z waszym udziałem byłam zachwycona, co najlepsze
bawiłam się przy waszym zespole na studniówce w Warce
05.01.2008http://ksiegi.emix.net.pl/pokazobrazki.php?user=Five# pozdrawiam
justynka
2009-10-08 08:32:35

231. Dziękujęmy za wspaniałą zabawę weselną, zagraliście przednio , tak że goscie nie mogli
sie rozstać z parkietem. Mama nadzieje że spodkaliśmy sie pierwszy raz ale nie ostatni.
Jesteście perfekcyjnym zespołem!!!!!!!!
Andzia
2009-10-27 13:33:22

232. Dziękujemy bardzo Aniu,Tobie i Robertowi jeszcze raz nanaj....Pozdrawiamy
Michał z Five
2009-10-27 17:52:40

233. Panie Michale, czy macie może przypadkiem wolny termin 09.10.2010???
Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof
2009-10-28 16:22:33

234. Przykro mi ,termin jest zajęty.Pozdrawiam
Michał z Five
2009-10-28 19:23:39

235. A Kochani... Gdzie gracie ostatki???
Evelina
2009-10-29 17:43:55

236. W ostatki w tym roku się bawimy z żonami na imprezce,także przykro nam ,ale mamy
wolne
Michał z Five
2009-10-29 20:57:23

237. Pozdrowienia od fotografa z Kozienic.
Hubert
http://procoremedia.prv.pl
2009-11-08 22:54:50

238. Cześć Hubert.My też pozdrawiamy serdecznie i mamy nadzieję że jeszcze się
zobaczymy na weselach
Michał z Five

2009-11-09 07:19:31

239. Hej .Michale mamy pytanie jaki tytuł ma piosenka , gdzie w refrenie jest cos o
biedroneczce, spiewaliscie ja u Nas na weselu( 24.10), meczy nasz strasznie, to jest jakas
z disco polo,
pozdrawiamy Ania i Robert
Robert
2009-11-29 14:04:53

240. Tytuł to "Plastikowa biedronka"Pozdrawiamy was serdecznie
Michał z Five
2009-11-29 19:52:06

241. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, życzymy Wam, oraz Waszym
bliskim zdrowych, pogodnych oraz rodzinnych Świąt. Niech ten wyjątkowy czas będzie
magiczny i niesamowity!! No i jeszcze - odjazdowego Sylwestra!!:)
Ewelina&Sylwek
2009-12-22 10:25:56

242. Wszystkim parom którym graliśmy wesela i tym którym dopiero zagramy oraz gosciom
odwiedzającym naszą stronkę,składamy najlepsze
zyczenia,zdrowych,wesolych,pogodnych Swiąt Bozego Narodzenia,a także udanej
zabawy Sylwestrowej i jak najwiecej pomyślności w nadchodzacym 2010-tym roku
Michał z Five
2009-12-23 18:42:46

243. witam.Jakiś czas temu pisałam do Was z prośbą o przysłanie płyty z zabawa oczepinowa
ale niestety jej nie otrzymałam.
pozdrawiam
Edi
2010-01-15 11:52:22

244. Proszę nam przypomnieć na jaki adres miała byc wyslana płytka i postaramy się jak
najszybciej ją wysłać.Pozdrawiamy
Michał z Five
2010-01-15 17:31:37

245. Z góry dziękuje:)
Edi
2010-01-16 13:38:07

246. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nic nie napisali...:)Jak zawsze wielki ukłon w Waszym
kierunku! Podziękowania za wspaniałą zabawę! Co złego to nie my :) Pozdrawiamy!!!
Ewelina&Sylwek
2010-01-31 18:53:01

247. Pozdrowienia i buziaki dla wokalistki Justynki od zawsze wiernych i oddanych kelnerow
tzn od Konrada(Flavio) i od Rafała(Carlo).. widzielismy sie na studniówce w
Kociszewie.. pozdrowienia również dla calego zespołu od Firmy Cateringowej z Brzezin
Bogumiła i Jarosław Lewandowscy.. Oby do nastepnego spotkania..
Flavio87
http://pojebusy.socjum.pl
2010-02-15 20:45:55

248. dziekuje ,bardzo nam milo,trzymajcie sie i do zobaczonka ;)
justysia wokalistka five
2010-02-16 22:54:43

249. Cześć czy termin 18.08.2012r. macie wolny?
adam
2010-03-08 15:41:24

250. Termin jest wolny.Pozdrawiamy
Michał z Five
2010-03-11 09:24:10

251. Wszystkim odwiedzajacym nasza stronkę życzymy zdrowych,spokojnych i wesołych
Świąt Wielkiej Nocy oraz mokrego Lanego Poniedzialku,od całego zespolu Five
Michał z Five
2010-04-03 09:52:07

252. Wszystkich zainteresowanych naszą nową(już czwartą)płytką,zapraszam na
stronkę:http://chomikuj.pl/chudyfive....
z której możecie kochani ściągnąć praktycznie wszystkie utworki w naszym
wykonaniu.Pozdrawiamy serdecznie
Michał z Five
2010-04-07 18:38:19

253. Kochani świetna płytka!!! To teraz pozostaje nam czkać na piątą!:)
Pozdrawiam Was cieplutko - do zobaczenia.
Ewelina Z.
2010-04-09 10:45:00

254. 1 i 2 maja 2010 byliście super:) Pozdrowienia od Gości Weselnych.
P.S. Szczególne pozdrowienia dla Pana Tomka:)
Asia
2010-05-03 22:34:30

255. Dziękujemy za tak gorące slowa i pozdrawiamy serdecznie
Michał z Five
2010-05-04 09:18:15

256. serdecznie dziekujemy za wspaniałą zabawę.
PS.jesteście super.8 maj 2010
edys
2010-05-31 17:41:49

257. Jesteścieeee fantasTyczniiiii!!!!!!;-D
olkaaa
2010-06-07 19:42:55

258. Dziękujemy serdecznie za miłe słowa i pozdrawiamy również wszystkich bardzo ciepło
Michał z Five
2010-06-08 11:30:07

259. FIVE króluje, FIVE górą!!!! Nogi same nas nosiły, ale niestety powaga funkcji jakie

pełniliśmy :) nie pozwoliły nam na szaleństwo... Do następnego razu!
E&S
2010-06-15 09:12:46

260. No ,no Sylwuś,widzę że odwiedzacie z Ewelinką naszą stronkę regularnie.Pozdrawiamy
was serdecznie i do zobaczenia następnym razem.P.S.Było nam bardzo miło
Michał z Five
2010-06-16 09:09:43

261. studniówka 2010 Grójec... swietnie bylo:):)..polecam wszystkim! zabawa
gwarantowana:):):)
dagaga
2010-06-17 17:44:27

262. witam teraz w zespole jest was 4 a nie 5??? wczesniej byla jescze jedna wokalistka?
gwizdzio
2010-06-20 12:28:29

263. Ania niedawno urodziła dziecko i jezdzi z nami na wesela,ale nie na wszystkie z
wiadomych powodów,ale skład jest 5-cio osobowy cały czas.Pozdrawiamy
Michał z Five
2010-06-20 13:41:27

264. chcieliśmy Wam jeszcze raz podziękować za tak wspaniale poprowadzone wesele,gorącą
atmosferę którą podkręcaliście wśród naszych gości,za przybycie Justynki, za
POPRAWINY,które były jak wesele i w ogóle za szybki i konkretny kontakt z Wami
dziękujemy Agnieszka i Daniel
agnieszka
2010-06-30 14:16:16

265. W SUFCZYNIE WSZYSCY NA WAS CZEKAMY NIE MOŻEMY SIĘ DOCZEKAĆ
IMPREZY Z WAMI NA NASZYCH GORĄCYCH DECHACH
SUFCZYNIAK
2010-07-15 22:55:38

266. Jesteście super, zagraliście po prostu czadowo,lepszej orkiestry nie mogliśmy sobie
wymarzyć.To wesele było najbardziej udanym weselem na jakim się bawiliśmy.Na
poprawinach też daliście czadu,szkoda ze to wszystko trwało tak krótko:( Będziemy Was
wszystkim polecać bo jesteście najlepsi.
Pozdrawiamy 17,07,2010.
Renata i Marcin
2010-07-31 08:28:27

267. Dzięki za zaj****** muzę na zabawie w SUFCZYNIE!!!!!!!
Wpadajcie częściej
Blondyna
2010-08-03 19:15:12

268. Dzięki za zaj***** muzę na zabawie w SUFCZYNIE!!!
Wpadajcie częściej:*
Blondyna
2010-08-03 19:17:47

269. Dzięki wszystkim za ciepłe słowa,zapraszamy do Sufczyna na zabawy,doborowe
towarzystwo i super muza na powietrzu.Pozdrawiamy wszystkich serdecznie
Michał z Five
2010-08-03 20:35:47

270. Warto było odwiedzić SUFCZYN 1 sierpnia. Zabawa była świetna. Z zespołem Five
wszyscy bawili się genialnie.
pozdrawiam
Lena
2010-08-05 15:57:28

271. 14.08.2010 zabawa w Lesiowie nie do przebicia :) dzieki wielkie :)
Paweł
2010-08-16 09:56:36

272. Najwspanialszy zespół pod słońcem :) Mam nadzieję że jeszcze nieraz się razem
pobawimy :) Kocham Was :)
Marta :)
2010-08-17 13:48:19

273. dziekujemy Wam za wspaniałą zabawe
14 sierpnia 2010 w lesiowie....
Goście są zachwyceni my również wiec co mogę życzyć.. WSZYSTKIEGO
NAJLEPSZEGO
Małgonia&Danielo
2010-08-18 22:11:54

274. Wam równiez jeszcze raz wszystkiego naj,naj na nowej drodze życia.Pozdrawiamy
serdecznie.Ekipa Five
Michał z Five
2010-08-19 11:23:10

275. juz ktoś tu pisał ale dołączam się:
nagrajcie piosenke ,,sen na pogodne dni""
kasia
2010-09-11 10:28:39

276. Postaramy się Kasiu nagrać ten utwór dla Ciebie na następnej płytce i oczywiście dla
wiernych sluchaczy tego kawałeczka.Pozdrawiamy cieplutko
Michał z Five
2010-09-11 13:29:52

277. Witam cieplutko Perełeczki :) Jak tam po poprawinkach 19.09.10 r.? :) Zajebiste były :)
Wszyscy wychwalali Was chłopaczki :) A ja to sami wiecie :) Kocham Was ;) ;***
Buźki :)
Marta :)
2010-09-22 17:58:26

278. A dziękujemy Martusia,było ok,bawiliście się doskonale to i nam sie gralo
super.Pozdrawiamy całym składem
Michał z Five
2010-09-23 18:37:10

279. Poleca!! Super Jesteście!!:)
:)
2010-10-03 22:04:53

280. Jednym słowem REWELACJA :) Polecam z całego serduszka.
Paulina PNO
2010-10-05 23:41:13

281. wejdz na chomika i posłuchaj nas pod ad
resem:
Michał z Five
2010-10-06 11:13:38

282. http://chomikuj.pl/chudyfive
Michał z Five
2010-10-06 11:14:38

283. Dziękujemy i całujemy cieplutko
Michał z Five
2010-10-06 11:15:16

284. Witamy:-) Dziękujemy za SUPER zabawe!!! Było wspaniale! Jeszcze raz dziękujemy i
pozdrawiamy cieplutko:-))
Agnieszka i Wojtek 17.09.2010r
2010-10-09 21:24:54

285. Chcielibyśmy Wam serdecznie powdziękować za wspaniałą zabawę na naszym weselu 2
października 2010:) Jesteście poprostu rewelacyjni i polecam Was wszystkim dookoła,
bo naprawdę warto!! Nigdy jeszcze nie spotkaliśmy się z tak świetna orkiestrą!! Jeśli
ktoś jeszcze zastanawia się nad wyborem zespołu na swoje przyjęcie i trafi na nasz wpis,
to gorąco polecam zespół FIVE-to gwarncja SUPER zabawy i profesionalnego
podejścia:) Jeszcze raz dziękujemy:)
Aga i Przemek
AGNIESZKA I PRZEMEK
2010-10-11 17:26:59

286. super orkiestra:)polecam wszystkim,a jak fajnie graja piosenki dla obslugi
wesel:)oczywiscie nie tylko dla nich.ostatnio mialam okazje obslugiwac jedno z takich
wesel co grali na nim i naprawde az milo sie pracowalo:)hehe pozdrawiam:*
kasia
2010-10-11 22:25:11

287. Witajcie,
Czy można prosić o namiary na tą salę w Warce żeby zapisać się ?
Sylwestrowo
2010-10-12 21:17:54

288. 606-761-404 p.Bożena Glinka
Michał z Five
2010-10-12 22:32:05

289. Pozdrawiam was serdecznie i życzę dalszych sukcesów. 17-10-2010 wilczoruda.
końcuwkę wesela spędziliśmy przy jednym stole i przepraszam że nie przyjechaliśmy na
poprawiny czego żałujemy ale nie daliśmy rady. musicie uzupełnić skład na waszej
stronie hehe:) pozdrawiam raz jeszcze!!
lukas
2010-10-19 00:15:23

290. Witam
powiedzcie mi gdzie gracie w Sylwestra 2010/2011?
Agnieszka Donica
2010-10-24 20:09:41

291. Warka ul Kolejowa,Agniesiu...zapraszamy
Michał z Five
2010-10-25 13:52:56

292. no prosze jak bliziutko:))
Agnieszka Donica
2010-10-25 22:56:09

293. Wielkie podziękowanie.
Wojtek(ten drugi)teściu
2010-10-26 09:38:50

294. Było nam niezmiernie miło spotkać Was, po raz kolejny już:) i obsługiwać tę samą
imprezę! Nawet udało się raz zakręcić na parkiecie...:) Dzięki i do zobaczenia wkrótce,
bo ten koniec listopada- początek grudnia jest aktualny??:) Tak??
E&S
2010-11-01 13:58:34

295. Myślę że tak,nam również było całkiem miło i pozdrówcie od nas juniora.Do zobaczyska
Michał z Five
2010-11-01 14:57:59

296. 20.11.2010 ale daliście czadu :-) Szkoda, że nie mogłam być na poprawinach. Będę Was
polecać znajomym :D Gorąco pozdrawiam (Tomka najbardziej:):*
Blondyneczka
2010-11-21 18:28:26

297. bardzo fajnie gracie, godni polecenia. no i oczywiście bardzo sympatyczni panowie:)
mam nadzieje, że jeszcze zatańczę do muzyki w Waszym wykonaniu! pozdrawiam:)
Izu:)
2010-11-21 22:45:53

298. Dziękujemy bardzo za taka opinie,miło było dla was grać,super goście;) a Ciebie droga
blondyneczko również pozdrawiam,szkoda że nie byłaś na poprawinkach...(ale zawsze
można nadrobić zaległości);-)pozdrowienia od całego zespołu FIVE ;)
Tomeczek
2010-11-21 23:28:10

299. Hmmm... Ja bym bardzo chętnie nadrobiła te zaległości :)
Blondyneczka
2010-11-22 10:06:02

300. Czekam na propozycje :D
Blondyneczka
2010-11-22 10:30:20

301. Hmm...to może podaj jakiś kontakt do siebie(może jakieś gg??)pozdrawiam
Tomeczek
2010-11-22 11:06:01

302. Mogę podać maila (gg nie używam) harpijka@op.pl :)
Blondyneczka
2010-11-22 11:14:43

303. Oj Tomuś jak zwykle bajerant:) widze że powiedzenie lowelas do Ciebie nadal pasuje
POZDRAWIAM CAŁY ZESPÓŁ:)
ZNAJOMA
2010-12-04 16:42:59

304. Jaki tam bajerant;) taka rola muzykówca...;-) pozdrawiam
Tomeczek
2010-12-05 13:52:33

305. Dokładnie Tomuś ma racje. Zresztą taki już jest przesympatyczny chłopiec z niego ze
trudno się oprzeć jego urokowi osobistemu.I dzięki temu zespół Five jest coraz bardziej
popularny. Zresztą naprawdę ślicznie gracie Pozdrawiam ;-*
M...... Love
2010-12-22 13:47:36

306. Jestescie niesamowic.. zazdroszcze Wam wokalistki (czarnulki)i oczywiscie Panów..
dziekuje Wam za wspaniale wesele mojej siostry 20 listopada!! KOCHANI
JESTESCIE..POZDRAWIAM
Gosia1818
2010-12-23 23:25:08

307. No Kochani Sylwester zabawa pierwsza klasa!!! Zabawa była przednia, jak zwykle
daliście czadu. Pozdrowienia dla całego Zespołu
agnieszka_donica
2011-01-03 21:02:08

308. Jesli chodzi o sylwestra to daliscie naprawde czadu.Mam nadzieje , ze na naszym ślubie
w czerwcu 2012 dacie z siebie wszystko i jeszcze więcej.pozdr
Paweł i Ilonka
2011-01-04 20:45:44

309. Dzięki za gorące wpisy,i za tak liczne przybycie na zabawę Sylwestrowa,pozdrawiamy
wszystkich imprezowiczów
Michał z Five
2011-01-04 21:23:21

310. Witam ja również byłam na imprezie którą grał właśnie zespół Five a mianowicie była to
moja studniówka w 2007 r i również jestem zachwycona. W pamieci utkwiła mi jedna
piosenka ,która jest również na stronie zespołu chodzi o piosenkę "Więcej Słońca" i bym
chciala prosić jakoś o cały utwór. Czekam na Odp. Pozdrawiam Zespół.

Kasia
2011-01-07 21:21:34

311. Droga Kasiu.Wszystkie przez nas nagrane do tej pory kawałeczki,znajdują się na stronie
www.chomikuj.pl/chudyfive w zakładce demo zespołu.Całujemy i ciebie serdecznie
gorąco pozdrawiając
Michał z Five
2011-01-07 21:59:39

312. mam pytanko na jakiej sali gracie 4 lutego 2012 r. na studniówce ??????
Monika
2011-01-14 18:58:11

313. witam,mamy wolny termin...pozdrawiamy
Michał z Five
2011-01-14 20:09:27

314. hej, macie wolne terminy na czerwiec 2012?
aga
2011-01-24 12:30:15

315. przykro mi Aga,wszystko zajęte,pozdrawiamy
Michał z Five
2011-01-24 15:11:59

316. Hej macie może wolny termin na 18.08.2012r.
K.
2011-02-10 12:35:02

317. witam...termin jest zajęty.Pozdrawiamy
Michał z Five
2011-02-10 18:09:50

318. Gracie na prawde rewelacyjnie:)
wesele na którym sie bawiłam 30 kwietnia było bardzo udane a to w większości wasza
zasługa:)
Magda
2011-05-01 12:16:44

319. Byłem z wami na nie jednym weselu i na prawde gracie spoko ale mam małe pyanie bo
na ostatnim weselu tj 30.04 graliscie w troche innym składzie,a gdzie sie rsta podziała,b
chyba wam sie zmienił akordeonista prwda??pozdrawiam do nastepnego
Wojtek
2011-05-05 13:03:34

320. Witamy i dziękujemy za wpisy,no niestetyto prawda.Musieliśmy się rozstać z
Tomkiem,teraz gra z nami Mateusz niedługo będzie aktualne nasze zdjęcie na
stronce.Pozdrawiamy
Michał Z Five
2011-05-05 19:16:32

321. witam .a na jakich instrumentach gracie? Pozdrawiam
monika

2011-05-10 19:16:07

322. Witamy Monisiu.2x instrumenty klawiszowe,gitara basowa,gitara solowa,saksofon-to ze
sceny.Za stoły wychodzimy z dwoma akordeonami, saksofonem,gitarą i
tamburynem.Pozdrawiamy serdecznie
Michał z Five
2011-05-11 08:57:45

323. Dziękujemy za super weselną zabawę :-) Będziemy Was polecać! Pozdrawiamy gorąco
:-)
Marta i Daniel 11.06 Rusiec
2011-06-27 13:27:17

324. witam. Wśród moich znajomych macie bardzo dobra opinie. Zachwalają Was i polecają.
Dlatego chciałabym sie dowiedziec czy termin 25.05.2013r jest wolny??
żaneta
2011-06-28 18:53:08

325. Witamy serdecznie i dziękujemy za wspaniałe opinie o nas.Jeżeli chodzi o termin,to
tak,mamy jeszcze wolne.Zapraszamy i pozdrawiamy.Ekipa Five
Michał z Five
2011-06-28 21:23:11

326. Opinie są wspaniałe jak wspaniali Wy jesteście:) Do zobaczenia niebawem - za miesiąc;)
E.
2011-06-29 13:21:10

327. Bardzo mi się podoba ta muzyka ; )) . Bardzo fajnie gracie . ; ]
Elwira
2011-07-08 14:09:19

328. Tak się złożyło, że "zaliczyłem" dwa wesela, na których grał zespół Five. Członkowie są
bardzo sympatyczni, zachęcają do zabawy, a przy muzyce w ich wykonaniu z
przyjemnością tańczyłem i śpiewałem do białego rana. Dodam, że bawiłem się na tych 2
weselach na trzeźwo i nieliczne zespoły potrafią wzbudzić we mnie pozytywną energię
do zabawy. Jednak Five teraz należy do grona tych nielicznych.
Jeżeli organizujecie wesele i nie wiecie jaką orkiestrę wynająć polecam Wam Five.
Zespołowi Five jeszcze raz dziękuję za wspólną super zabawę do białego rana.
Jacek
2011-07-11 17:59:00

329. Hehe fajne wpisy:) tylko ze Wy nie gracie... tylko puszczacie melodie... a to roznica...:) a
tak wogole... pozdrawiam... a no i pozdrawiam Justyne:) jedyny swietny wokal:)
Juhas
2011-07-14 20:35:19

330. Fajny wpisik,my też Cię pozdrawiamy nieznajomy Juhasiku,a puścić to sobie puszczaj
muzyczkę w aucie,bo my gramy i prowadzimy wesela nie puszczamy,jak chcesz to
zapraszam do mnie do domu na prezentację któregoś mamy ich około 80 sztuk na
DVD,To Ci puszczę słońce.
Michał z Five
2011-07-14 21:58:24

331. 11.06.11r.Rusiec-POLECAM Wasz zespół,super muzyka,świetna
zabawa..POZDRAwiam..
Małgosia
2011-07-19 21:42:25

332. 11.06.11r,Rusiec.
Naprawdę super zespół,supermuzyka,świetna zabawa...POCECAM.!!!!!!!!!!!
Małgosia
2011-07-19 21:46:09

333. Witam. Czy macie wolny termin na 26 lipca 2012?
Pozdrawiam,
Jarek
Jarek
2011-08-10 14:26:43

334. Witamy na naszej stronie,niestety,termin mamy już zajęty.Pozdrawiamy
Michał z Five
2011-08-11 09:34:21

335. Byłam ostatnio na weselu z Waszym udziałem... SUPER! Niedługo zaczynam planować
swoje wesele i mam nadzieję, że będziecie mieli wolny termin :) Pozdrawiam!
OSA
2011-08-25 10:50:34

336. Witajcie, macie może wolny termin 01.09.2012? :) Pozdrawiam cały zespół
Ola
2011-08-25 11:20:58

337. Witamy wszystkich.Olu,niestety termin jest zajety już dawno,napisz do nas mejla i
postaramy sie pomóc w sprawie zespołu.Pozdrawiamy
Michał z Five
2011-08-25 14:00:41

338. a w ogóle jakiś wolny termin na przestrzeni czerwca - września 2012? :)
Ola
2011-08-25 14:02:19

339. Olu,12 ego maja mamy termin wolny,to jest ostatni termin na rok 2012 ty,wolny
Michał z Five
2011-08-25 15:39:45

340. super zespol mialam przyjemnosc ich sluchac na zywo...polecam
aneta
2011-08-28 18:53:51

341. Jesteście wspaniali,dzięki Wam nasze wesele było rewelacyjne. Goście zachwyceni.
Mam nadzieję, że będę miała jeszcze okazję pobawić sie przy Waszej muzyce.
Uwielbiam Was.Dziekujemy za super zabawę na weselu w Nowym Mieście - 3
wrzesnia. Może macie jakąs nową płytkę z waszymi utworami?
Pozdrowionka
Martusia

2011-09-08 18:43:27

342. Dziękujemy za wspaniały wpis weselny,niestety,nie nagraliśmy nic nowego
narazie,ostatnia nasza płytka została nagrana na wiosnę zeszłego roku (już czwarta
zresztą)następna najprawdopodobniej będzie nagrywana w tym roku na jesieni
(listopad,grudzień)po Nowym Roku powinna już być dostepna.Pozdrawiamy serdecznie
Michał z Five
2011-09-09 21:53:51

343. Zespół muzyczny świetny, polecam wszystkim lubiącym dobrą weselną zabawę :)%
Pozdrawiam:)
Olala
2011-09-14 15:41:47

344. Mam pytanie w jakim składzie teraz gracie, ponieważ słyszałam że zaszły jakieś zmiany
w zespole?
Alina
2011-09-19 10:53:26

345. Witam Alinko.Oczywiście że zaszły trochę,ale jak się zmienia to zazwyczaj na
lepsze.Mamy nowego akordeonistę(Mateusz)pozatym wszystko jak
dawniej.Pozdrawiamy serdecznie
Michał z Five
2011-09-19 19:18:40

346. Gdzie gracie w tym roku na sylwestra?
Martusia
2011-09-27 17:58:27

347. W Warce Martuś,zapraszamy
Michał z Five
2011-09-27 23:15:09

348. Można wiedzieć gdzie dokładnie? Graliście na naszym weselu i chętnie spędzilibyśmy z
Wami Sylwestra :) Pozdrawiamy!
Marta i Daniel
2011-10-14 15:42:04

349. Gramy na ul.Kolejowej u P.Glinków
Michał z Five
2011-10-14 20:38:21

350. ......
Małgosia
2011-10-17 08:13:52

351. jestescie zajebisci graliscienamoimweseluwpazdzierniku2008roku i bardzo sie
wszystkim podobaloi oczywiście wesele sie udało
kaska
2011-10-18 08:43:39

352. No to się widzimy w Warce..ekipa jak zwykle zgrana 30 osób i zbawa do samego rana ;-)
;-)))))

2011-10-21 09:08:11

353. mam pytanko macie może wolny termin 25 08 2012
patik
2011-11-07 17:49:02

354. Przykro nam,już zajęte.Pozdrawiamy
Michał z Five
2011-11-07 21:36:38

355. A czy możecie podać jakieś namiary na tą salę, na której gracie sylwestra
(marta.bujak@vp.pl)W intenecie jest chyba podany zły numer tel.Pozdrawiam
Martus
2011-12-07 18:58:38

356. supeeerrrrrrrrrrr zespół. graliście u mojego brata na weselu i naprawdę było
EXTRAAA:-)
justyna
2012-04-13 22:41:31

357. Ostatnio wpadła mi w ręce wasza płytka i mówiąc szczerze jest do bani.Wokal za głośno
do podkładu,fałsz na fałszu,mnóstwo niepotrzebnych wokalnych improwizacji,źle
ustawiona barwa niektórych podkładów,kawałek "Kawiarenki" wokalistka spierdzieliła
w całości lepiej niech się go porządnie nauczy albo niech go nie śpiewa,słowa tekstów
poprzekręcane,ładnie śpidwacie na głosy ale solo do kitu.Wstydził bym się taką płytę dać
komukolwiek.Gracie a raczej odpalacie kawałki z minidysku 11 lat i niczego się nie
nauczyliście.Pozdrawiam.
Detektyw inwektyw
2012-05-27 18:50:11

358. Zgadzam się w pełni z wpisami Juhasa i Detektywa inwektywa jak gra się na żywo to
zaprasza się kogoś na próbę a nie na prezentację dvd a minidysk widać na
zdjęciach.Jestem muzykiem grałem w Orkiestrze Reprezentacyjnej Nadwiślańskich
Jednostek Wojskowych M.S.W.iA. ponadto od ponad 20 lat grywam na weselach kiedyś
na żywo teraz z podkładów i nikogo nie czaruje,że jest inaczej a ponadto mam
identyczne podkłady do waszych tylko,że wy niektóre macie marnie nagrane co słychać
na waszej płycie,która też jest marnie nagrana a tak na marginesie mniej niepotrzebnych
improwizacji w wokalu.pozdrawiam.
Ja
2012-05-27 22:36:34

359. do "Detektywa"-"ładnie śpidwacie",może i tak a Ty sie naucz pisać...pozdrawiam
Michał z Five
2012-05-28 17:19:21

360. Do "Ja"Kolego,jesteś muzykiem,to wiesz co to jest nagrać w studiu płytę a co w
domowych pieleszach.Podeślij nam link do waszej stronki i ocenimy wasze wokale i
aranżacje.Pozatym,każdy z kim podpisujemy umowę wie że gramy z gotowych aranżacji
(bo ludzie sami teraz pytają)i to nie jest tajemnica,a przechwałki typu"Gram w
Orkiestrze Wojsk Lotniczych,Gram tu,Gram tam"zostaw sobie i znajomym.O tym jak
gramy i jak prowadzimy imprezy,świadczy kalendarz grań,a na to akurat Ty i Tobie
podobni wpływu nie mają.Również pozdrawiam i życzę Ci tylu imprez co my mamy

Michał z Five
2012-05-28 17:26:24

361. P.S.Do "Detektywa"Kawałek "Kawiarenki" na płycie nagrał wokalista nie wokalistka,ale
Ty najwidoczniej nawet tego rozróżnić nie potrafisz
Michał z Five
2012-05-28 17:29:26

362. Po pierwsze to Orkiestra Reprezentacyjna Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych
M.S.W.iA. a nie Wojsk Lotniczych.Po drugie powinien Pan Panie Michale przeprosić
Pana Juhasa za puszczanie muzyki.pozdrawiam.
Ja
2012-05-28 23:47:52

363. ...Pana Juhasa????A kto to niby jest ten Pan Juhas?????Ktoś kto nie ma odwagi napisać
jak ma na imie????Zresztą tak jak i Pan sam.Nie wydaje mi sie Szanowny Panie.Znam
dobrze takich ludzi jak Wy dwaj,ochlapac kogoś tylko się samemu nie
pobrudzic.Prowadzi Pan zespół ,to niech Pan dalej prowadzi a nie szkaluje innych,jakos
nie zamieścił pan linku do swojej strony i swoich wspaniałych wokali,może by inni
ocenili wasza pracę i odnieśli się do wpisów,ale tym razem u was.
Michał z Five
2012-05-28 23:58:29

364. Ponieważ nie mam strony mogę Wam przesłać pocztą.Nie kryję się Panie Michale mój
zespół nazywa się Revers zapraszam do wymiany opinii.
Ja
2012-05-29 00:07:58

365. "Czasami można się pomylić" powiedział jeż wchodząc na szczotkę
ryżową.pozdrawiam.
Detektyw Inwektyw
2012-05-29 02:16:58

366. Jakie macie minidyski?
Detektyw Inwektyw
2012-05-29 03:01:08

367. Chodziło mi o kawałek "Szparka sekretarka" a i "Zabiorę cię właśnie tam" jest zrąbany
posłuchajcie oryginału a Juhasowi napisaliście,że gracie na żywo a muzykę to on może
puszczać sobie w aucie a teraz przyznajecie,że gracie z podkładów więc jak to napisał Ja
należą mu się przeprosiny.
Detektyw Inwektyw
2012-05-29 09:49:55

368. Nie wydaje mi sie aby dalsza dyskusja z Panami miała jakikolwiek sens,posłuchajcie
tylko tego co piszecie"chodziło mi o....teraz chodzi mi o...."żenada.Na temat zespołu
Revers znalazłem tylko jedno ogłoszenie w Warszawie i to nieaktualne.Życze
powodzenia i udanych imprez,a jeżeli chodzi o to czy gramy z minidiscu,to nie,to
aranżacje mamy w klawiszach,tamto juz dawno jest przeżytkiem i gdyby Pan Juhas sie
choc trochę interesował naszym zaspołem ,wiedziałby na jakim sprzęcie pracujemy
obecnie i nie wypisywał bzdur.
Michał z Five
2012-05-29 15:56:17

369. Witam,
Zespół Five jest jak dla mnie idealnym zespołem na wesele czy inną imprezę na której
goście chcą się fajnie pobawić, wyszaleć i pośmiać. Graliście u mnie na studniówce a już
niedługo będziemy się z wami bawić na naszym weselu. Podpisaliśmy umowę z Panem
Michałem bez zastanowienia, nie tylko dlatego, że już się bawiliśmy z tym zespołem, ale
również dlatego, że Pan Michał jest rewelacyjną osobą pełną humoru i optymizmu co
przekazuje swoim gością podczas imprezy i widać że sam się bawi tym co robi, że
sprawia mu to przyjemność i to jest rewelacyjne!!! Jestem pewna że nie będę żałowała
tego wyboru. Pozdrawiam serdecznie:)
Milka
2012-05-29 17:45:05

370. Nie musimy się ogłaszać.
Ja
2012-05-29 19:33:19

371. Mam prośbę,proszę usunąć zdjęcia z galerii na których jestem.
Tomek R
2012-06-11 22:05:26

372. Czytam i słuchama komentarzy i waszej muzyki i zgadzam się w pełni z moimi
przedmówcami takimi jak Juhas,Detektyw Inwektyw oraz Ja.Twierdzicie,że gracie "na
żywo" a juhas może puszczać sobie muzykę w aucie.Panu Ja oraz Detektywowi
Inwektywowi przyznaliście się,że odpalacie muzykę z podkładów,na wszelką krytykę
reagujecie nerwowo , a na wazelinowe wpisy super.Świadczy to tylko o tym,że brakuje
Wam samokrytyki i czujecie się gwiazdorami i gwiazdorstwo uderzyło Wam do
głowy,chcielibyście być celebrytami a tu ZONG.Ktoś Was nagle krytykuje i pisze Wam
wprost,że gracie nie na żywo tylko puszczacie muzykę z podkładów każecie mu
puszczać mu muzykę w aucie jest waszym wrogiem podobnie jak ten,który potwierdza
ten fakt twierdząc,że ma takie same podkłady(sam posiadam identyczne) najbardziej
rajcują Was bardzo pochlebne opinie fanów.To z waszej strony duży błąd.
Obserwator i czytelnik
2012-06-16 01:09:46

373. Widze że zaczynaja sie wypowiadac ludzie którzy grają na weselach na naszej
stronie,czego ty oczekujesz kolego,że co????Przestaniemy grać ????A pewnie jeszcze
może Ci wesela odstąpić i pocałowac w rękę????Fakt jest taki że mamy dużo wesel bo je
dobrze prowadzimy,i tak pewnie bedzie jeszcze długo,czy Ci się to podoba czy nie.Nikt
nie jest naszym wrogiem i tylko rozmawiamy(od tego jest forum na stronie)Natomiast
dziwnym trafem jak zauważyłem,wypowiadają sie muzycy,każdy z was gdzies się
reklamuje,a nie ma odwagi się podpisac imieniem,w jakim zespole gra,i podać strone
internetową,żeby to wszyscy posłuchali waszych wykonań.Śmieszne to troche i bardziej
mnie bawi niż złości,jeżeli chodzi o samokrytykę,to akurat nam tego nie
brakuje.Pochwal sie swoim wykonaniem utworów i Twojego zespołu i pogadamy
dopiero.Nie byłeś pewnie na weselu z nami wiec nie pisz głupot bo ludzie którzy chodzą
wiedza jak prowadzimy imprezy.Ci którzy piszą opinie w większości są to goście z
imprez jakbyś nie wiedział a nie (wazeliniarze)jak to ich nazwałeś,więc najwidoczniej to
Ty jesteś niedoinformowany nie oni.
Michał z Five
2012-06-16 08:23:19

374. Mam prośbe do"obserwatora czytelnika" "juhasa","detektyw inwektyw" "ja" (wiem ze
pod tymi nickami kryje się jedna i ta sama osoba). Mamy na stronie odnośnik do
organizacji charytatywnej "Pajacyk", jak sie Tobie nudzi to chociaż kliknij na ikonę a
nakarmisz głodne Dziecko. Pozdrawiam
Paweł z Five
2012-06-17 13:55:11

375. Nie gram w żadnym zespole grałem kiedyś ale dawno temu i nie zależy mi na tym aby
Was oczernić.
Obserwator i czytelnik
2012-06-17 22:54:29

376. Baaaaardzo dziękujemy za świetną zabawę na Naszym weselu 16.06.2012.
To dzięki Wam wesele było baaardzo udane! :)
Zabawa z rytm piosenek w Waszym wykonaniu to świetny wybór!
Serdecznie Was będzemy polecali! Dziękujemy!
Milena i Rafał
2012-06-19 18:17:07

377. To sa właśnie wpisy od ludzi którzy z nami bywają i nam zaufali więc nie muszę nic
dodawać więcej.Pozdrawiamy i jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia na
Nowej Drodze Życia
Michał z Five
2012-06-19 23:10:08

378. 15.09.2012 r. byłam z Wami na WESELU, graliście przecudownie!!!! Oby tak dalej
SZACUN DLA CAŁEJ EKIPY SERDECZNE POZDROWIENIA.
wojtasziper
2012-09-16 10:41:22

379. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy na Zabawę Sylwestrową z naszym udziałem do
Rawy Mazowieckiej.Pozdrawiamy
Michał z Five
2012-09-16 12:13:49

380. Bardzo dziękujemy za wspaniałą oprawę muzyczną naszego wesela 01.09.2012 r.
Chynów :) Byliśmy i jesteśmy pod wielkim wrażeniem Waszego występu, goście ciągle
wypytują o zespół bo im też bardzo się podobał. Dzięki Wam i Waszej muzyce nasze
przyjęcie naprawdę było spaniałe. Jeszcze raz bardzo dziękujemy :)
zaneta i grzes
2012-09-17 21:57:58

381. Dzięki wielkie za oprawę wesela 13.10.2012 Żyrardów. Było zajefajnie. Jesteście
najlepszym zespołem na świecie. Dzięki za AFTER PARTY :) "Ona tańczy dla mnie" ....
Gadomscy
2012-10-15 08:58:23

382. Kurcze, byliście super na weselu 13.11.12 oraz super dawaliście radę na poprawinach po
takich ciężkich przeżyciach :)
Starszy z Radomia
2012-10-19 11:45:18

383. Witam, czy macie wolny termin na 25.05.2013r.
kasia
2012-11-04 11:45:17

384. Witam Kasiu,w maju mamy tylko 11-ty wolny,pozrawiamy serdecznie
Michał z Five
2012-11-04 11:48:14

385. Uuu,szkoda:(,dziękuję za odpowiedź,pozdrawiam:)
kasia
2012-11-04 12:05:42

386. Bardzo fajnie gracie super się bawiłam :)
Naprawde polecam nie będziecie żałować
karolina
2012-11-21 15:11:31

387. gdzie gracie sylwestra w tym roku ??
paweł
2012-11-29 23:11:45

388. Sylwester w Rawie Mazowieckiej....zapraszamy do Sevilli...pozdrawiamy
Michał z Five
2012-11-30 16:17:33

389. W imieniu własnym jak i Gości dziękujemy za super zabawę na naszym weselu i do
zobaczenia już niebawem :)Pozdrawiamy
Rafał z Anną :)
2012-12-01 18:53:53

390. Wszystkim,którzy nam zaufali,dla których graliśmy i będziemy grali,składamy w te
BożoNarodzeniowe święta,najlepsze życzenia opatrzności Bożej,zdrowia,i spokoju w
nadchodzącym Nowym Roku
Zespół Five
2012-12-24 14:51:23

391. Witam, tyle pozytywnych opinii robi wrażenie ... termin mojego ślubu i wesela to 31 maj
2014 ale już mam pytanie czy Państwo jesteście wolni w ten dzień bo byłabym
zainteresowana! Pozdrawiam Serdecznie i Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku
życzę:)
AnekaW29
2012-12-27 13:43:56

392. Niestety u mnie na weselu się nie popisaliście. Choć było dawno bo 3 lata temu ale pora
na szczerą opinię. Zespół na salę która jest osobno z salą jadalną nie przyniósł
dodatkowych głośników ani też mikrofonów aby śpiewać za sołami, tłumacząc wymianą
sprzętu co mnie tak naprawdę mało interesowało dlaczego akurat na moim weselu gdzie
jest osobna sala przewidzieli sobie wymianę sprzętu. I tak wynikło że nikt nie słyszał
muzyki a do pierwszego tańca byliśmy wzywani jakieś pol godziny! Nie mówiąc już o
tym że po takiej akcji nawet grosza nam nie opuścili jako zadość uczynienie. Było
również ustalane co najmniej 3 razy granie przy stołach a zespół zagrał raz! Rok później
jestem z mężem na weselu brata z tym właśnie zespołem, mąż zamówił dedykację dla

nas w pierwsza rocznice jeszcze ten zespół co u nas, a Panowie nas olali i [****] za
przeproszeniem zagrali! Może i dobrze grają nie fałszują ale nie szanują drugiego
człowieka w ogóle!!!! Ja odradzam.
rambo
2013-01-02 18:35:21

393. Bardzo przepraszam,ale może się przedstawisz,bo z wypowiedzi na naszym forum
wnioskuję że z kulturą u Ciebie to trochę na bakier.Nigdy nie olewamy naszych
klientów,świadczy chociażby o tym liczba granych przez nas wesel w roku,druga sprawa
to nie przypominam sobie sytuacji w której nie zagralibyśmy komuś w pierwszą rocznicę
ślubu,po trzecie to jestem ogromnie ciekawy dlaczego to po trzech latach nagle ktoś
wystawia opinię negatywną na temat zespołu Five(czyżby to to że nie opuszczamy nawet
złotówki przy rozliczeniu porannym?????)To dlatego że negocjacje ceny są przed
podpisaniem umowy i jeżeli to żeczywiście my graliśmy Wasze wesele to proszę o
przejrzenie materiału weselnego z wesela,jestem pewien że wesele zostało zagrane
dobrze,znam swój zespół i siebie,ustaleń raczej staramy się trzymać i nie
zawalać.Pozdrawiam
Michał z Five
2013-01-03 23:26:58

394. Jak impreza to tylko z Wami! nikt tak nie umie zrobic dobrej zabawy.
Gdzie teraz gracie w weekendy??? Pozdrawiam:)
:)
2013-01-06 13:35:51

395. Witamy serdecznie,gramy dancingi w Kozienicach w lokalu GS.Pozdrawiamy
Michał z Five
2013-01-08 17:55:37

396. Na naszym weselu w październiku zespół Five grał rewelacyjnie. Goście zadowoleni,
wybawili się na całego. A zespół pierwsza klasa. Jeżeli mam polecać to tylko Was.
Pozdrawiam i zapraszam na kawę :) Bo na płytkę z wesela trzeba będzie troszkę
poczekać.
Kasia Żyrardów
2013-01-08 19:35:28

397. Juz 26 stycznia u Wasika na studniowce :) sie doczekac nie mozemy
wojtal
2013-01-15 16:15:20

398. dodajcie nowe utwory muzyczne
piotr
2013-01-15 16:16:38

399. tak jak kolega wyzej napisal moglibyscie dodac jakies nowy utwory w waszym
wykonaniu
kasia
2013-01-20 11:58:02

400. Kochani nie będę już pisać jak świetnie dajecie czadu na imprezach bo to każdy wie,
który miał tą przyjemność być na jakiejkolwiek imprezie z Waszym udziałem;) PS.
ciągle oglądam moje wesele i nie mogę wyjść z podziwu jak świetnie uświetniliście

nasze wesele ...:) wybieram się w związku z tym do Kozienic na dancing by móc jeszcze
raz pobawić się przy muzyce w Waszym wykonaniu. mam tylko pytanie w jakie dni
gracie w Kozienicach..? i do kiedy a wszystkim innym odwiedzającym to tzn. niedługo
święta..
miejsce mówię zespół godny polecenia, zaufania, cała sala do białego rano nie schodzi z
parkietu..
zaneta
2013-01-20 20:37:47

401. Dziekujemy za wspaniale granie na studniówce , daliscie czadu :)
kasia
2013-01-28 15:19:39

402. a coś ty Michał tak schudł ? Nowa miłość ?
marex
2013-02-19 01:18:17

403. Witam, bawiłam się na weselu gdzie Państwo grali 8 października 2011 i byłam
zachwycona i dlatego już 13 września 2014 będziecie grali na moim własnym weselichu.
Pozdrawiam i do miłego zobaczenia
Patrycja
2013-02-25 11:01:49

404. W czerwcu 2012 graliście na naszym weselu i poprawinach, bardzo nam się
podobało,goście bawili się do samego rana, a na poprawinach do późnej nocy; wszyscy
znajomi którzy teraz biorą ślub chcą na Was namiary :) jeszcze raz dziękujemy :D
Kasia i Łukasz
2013-02-25 20:17:29

405. Dziękujemy za gorące wpisy od wszystkich którzy się z nami bawili.Pozdrawiamy Was
serdecznie
Michał z Five
2013-02-26 12:02:21

406. Wszystkich niedowierzajacych w mozliwosci tego zespolu chcemy utwierdzic
wprzekonaniach ze impreza z ta ekipa jest warta polecenia.chetnie bedziemy bawic sie z
nimi Kolejnego sylwestra.Trzymajcie sie goraco
ilona i pawel Brok 30.06.2012
2013-04-06 22:10:52

407. Witam i pozdrawiam.Jestem muzykiem i kibicem i mam pytanie czy warto inwestować
w polską piłkę nożną,czy w polski himalaizm?Na ziemii jest 14 szczytów
ośmiotysięcznych,zimą zdobyto 12 (pozostałe to Nanga parbat i K2) 10 zimą jako
pierwsi zdobyli Polacy,jako pierwszy i jedyny człowiek na świecie Polak Krzysztof
Wielicki wszedł i zszedł na ośmiotysięcznik (Broad Peak) w ciągu doby , dlatego proszę
wszystkich ludzi dobrej woli za pośrednictwem Waszej strony o wsparcie i modlitwę dla
wyprawy poszukiwawczej na Broad Peak oraz Maćka Berbeki i Tomka
Kowalskiego,którzy zmarli podczas zejścia po dokonaniu pierwszego zimowego wejścia
na Broad Peak w Karakorum.Dziękuję.
Tomek
2013-04-20 01:01:45

408. Najlepszy zespół jaki znam.:) polecam.:) i pozdrawiam was koledzy i oczywiscie
kolezanke.:)
Eda
2013-05-05 17:11:17

409. Najlepsze wesele na jakim byłam :)
04.05.2013 Paulina i Marcin
Jesteście znakomici :)
Kasia
2013-05-05 21:04:34

410. Hej słyszałam, że oprócz wesel można Was spotkać i pobawić się przy Waszej muzyce
w Kozienicach? gracie tam jeszcze?np. w ten weekend?? niestety ale Wasza muzyka i
Wasz optymizm jest zaraźliwy...;)
wielbicielka Waszej muzyki :)
2013-05-15 23:21:38

411. Hej widzę że zmieniliście wokalistkę jest nie zła to już na stałe ona będzie z wami bo
mam zamiar was na wesele moje zamówić na 2014 i ona mi się podoba jak śpiewa.
Czekam na odpowiedz pozdro.
gość z wesela
2013-05-26 11:40:43

412. Witamy.Tak,Ula będzie z nami na stałe już śpiewała.Pozdrawiamy
Michał z Five
2013-05-26 11:47:52

413. jak to zmiana wokalistki ??? kto teraz śpiewa. Mówił Pan że do przyszłego roku nic sie
nie zmieni
Iza
2013-06-07 23:52:03

414. Cześć zastanawiamy sie nad zespołem na wesele, ale nie byliśmy z wami na żadnej
imprezie. Gdzie w najbliższym czasie gracie jakiś bankiet ??
Kasia
2013-06-08 00:41:03

415. Kochani,czasami tak bywa że ludzie odchodzą z zespołu,natomiast dbając o dobrą markę
naszego składu zapewniamy że dziewczyna która z nami śpiewa nie jest gorsza od
poprzednich,reszta składu się nie zmieniła,poprostu z Anią musieliśmy się niestety
rozstać,materiały z nową wokalistką są do wglądu lub zapraszamy na imprezę z jej
udziałem.Pozdrawiamy serdecznie
Michał z Five
2013-06-08 10:31:16

416. Gdzie dokładnie można posłuchać jak gracie?
Kasia
2013-06-08 13:01:08

417. Witamy Cię Kasiu,prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie naszych grań na
weselach,nie wiemy także jaki termin Was interesuje.Numer telefonu jest w zakładce
kontakt.Czekamy i pozdrawiamy serdecznie

Michał z Five
2013-06-10 10:05:05

418. Kochani, z tym zespołem bawiłam się kilka razy w tym na własnym weselu, mogę
zapewnić, że ten zespół to profesjonalizm i super zabawa...;) Michał, nie gracie już w
Kozienicach więc oprócz wesel gdzie można Was zobaczyć i posłuchać??:) pozdrawiam
zespół :)
zadowolona:)
2013-07-05 00:58:27

419. Hej.Proszę o podanie terminów wolnych w sierpniu i we wrześniu 2014. dzięki
pozdrawiam.
gosia
2013-08-17 07:19:23

420. Witaj Gosiu.Wszystko już zajęte w sierpniu i wrześniu.Pozdrawiamy
Michał Z Five
2013-08-17 13:17:20

421. Witam. to morze inne terminy podajcie
też mnie interesują :)
Ola.
2013-09-08 08:57:27

422. Bawiłam się na weselu przy Waszym zespole w ten weekend i naprawdę zabawa
niezapomniana :) Wspaniali z Was ludzie, gracie świetną, taneczną muzykę, aż chce się
tańczyć, nic dodać nic ująć :) Pozdrawiam !!! i wszystkim polecamm
Justyna :)
2013-09-09 21:53:54

423. Do Oli.Olu dwie pierwsze soboty maja i dwie ostatnie pażdziernika są wole.Jeżeli któryś
z terminów Cie interesuje,zapraszamy i pozdrawiamy
Michał z Five
2013-09-10 17:07:43

424. Nam też było miło zagrać dla Was,mam nadzieję że się jeszcze spotkamy.Pozdrawiam
Serdecznie
Michał z Five
2013-09-10 17:08:54

425. zapomniałabym dodać... dzięki wielkie za płytę, bardzo miło się słucha ;)
Justyna :)
2013-09-10 22:54:44

426. Witam!
Dziękuję Wam za wspaniałą współpracę i rozluźniające żarty podczas wesela 14.09:)
Wasze wykony sprawiały mi radość i chętnie podrywały do tańca, w moim przypadku z
tacą :P Po prostu mistrzostwo :D Pozdrawiam serdecznie cały skład zespołu, a zwłaszcza
uroczego Michała :) Agatka
Aguś :)
2013-09-18 19:20:54

427. To prawda Michał jest naprawdę uroczy:)Ale podobno zajęty ;/

Ewa
2013-09-23 20:08:28

428. Bardzo się cieszę z tego powodu, nie ma to jak mieć swoją drugą połówkę, którą ja także
posiadam:) więc nie ma powodów do zadrości :)
Aguś :)
2013-09-23 20:59:06

429. Jaka zazdrość, ja to mam męża!!! Ale na pewno nie Michała:)))
Ewa
2013-09-23 21:12:38

430. Panie Michale czy jest możliwość posłuchania was dziś. Może gracie w okolicach
Radomia? Bo widzę że macie jeszcze jakieś wolne terminy.
Ewelina.
2013-10-05 09:18:04

431. Witam serdecznie.Można nas posłuchać na żywo na Wośnikach u Kowala
12.10.Zapraszamy
Michał z Five
2013-10-06 13:05:20

432. Dzięki będziemy.
Ewelina.
2013-10-07 15:51:18

433. Dziękujemy za super zabawę na naszym weselu ;-) wszyscy goście byli zadowoleni.
Jesteście naprawdę zaje....;-)
Magda i Damian
2013-10-09 16:36:53

434. Witam serdecznie :D Graliście u nas na weselu 07.09.2013 było po prostu super extra.
Jesteśmy mega zadowoleni, wszyscy nie mogli się was nachwalić. Polecamy wasz zespół
wszystkim tym którzy chcą mieć wspaniałe wesele!!! Pozdrawiamy Justyna i Paweł.
Ps. gdzie gracie na sylwestra w tym roku ??
Justyna i Paweł 07.09.13
2013-10-09 20:32:57

435. Ludzie nie rozumieją jaką ciężką pracą jest znalezienie odpowiednich ludzi z
charakterem umiejących grać.p.s.Pozdrawiam Polskich kibiców i himalaistów,którzy po
raz czwarty za własne pieniądze chcą dokonać pierwszego zimowego wejścia na Nanga
Parbat w Himalajach w Pakistanie.
Grajek
2013-10-17 01:51:19

436. Widocznie zespół nie ma sylwestra:(
Gość
2013-10-18 15:03:22

437. Aniu,zespół sylwestra będzie grał ,czy tego chcesz czy nie.Więc jeżeli masz coś do
powiedzenia,to po prostu zadzwoń a nie chowasz się za nickiem "gość".Sylwester z
Rawy Mazowieckiej jest przeniesiony na rok 2014.W tym roku czekamy na ciekawą
propozycję.Informacja o imprezie Sylwestrowej z naszym udziałem pojawi się na naszej

stronie na pewno.Jeżeli nie będziemy grali w tym roku,też będzie o tym
wzmianka.Pozdrawiam
Michał z Five
2013-10-18 16:44:14

438. Sylwestra kochani gramy w tym roku w Kociszewie.Zapraszamy serdecznie.Bliższe
informacje pod numerami w zakładce kontakt.Pozdrawiamy
Michał z Five
2013-10-22 22:18:16

439. Czy nagrania na stronie są z udziałem Waszej nowej wokalistki?
Justyna
2013-11-26 17:20:52

440. Niestety,jeszcze nie mamy nowych nagrań z naszą wokalistką,takowe pojawią się na
Święta Bożego Narodzenia.Pozdrawiamy.Five
Michał z Five
2013-11-27 16:55:44

441. Gdzie gracie sylwestra w tym roku?
Kamil
2013-12-06 18:34:00

442. Sylwestra gramy w Kociszewie.Zapraszamy
Michał z Five
2013-12-06 22:07:52

443. Odstąpię tą orkiestrę na termin 6 wrzesień 2014 zainteresowanych proszę o kontakt pod
numerem 662259230
Jarek
2013-12-31 11:16:26

444. Witam, kiedy można się spodziewać nowych nagrań?
Justyna
2014-01-04 17:30:23

445. Witam Justynko,pisałaś już wcześniej jak widzę,niestety nie daliśmy rady przed
świętami nagrać wszystkiego.Mamy małe opóżnienia z nagraniami,ale niebawem
pojawią się one na stronie.Pozdrawiamy serdecznie
Michał z Five
2014-01-04 23:00:14

446. Oj bardzo nie ładnie byc takim nie słownym panie Michale:(
Monika
2014-01-11 15:43:37

447. A w czym to ja jestem taki niesłowny Pani Moniko????Wie Pani ile zajmuje czasu
nagranie płyty????Trzeba zebrać zespół ,każdy z nas pracuje dodatkowo,poza tym
mieliśmy długi sezon grań w 2013 roku,więc ludzie też muszą złapać trochę oddechu i
chwilę odpocząć.Płyta się pojawi niebawem,poprosimy o trochę cierpliwości a za
opóżnienia przepraszamy.Pozdrawiam Pani Moniko
Michał z Five
2014-01-12 10:00:00

448. Czy są jeszcze wolne terminy w czerwcu 2015 roku?
Ania
2014-01-17 20:14:42

449. Tak Aniu,mamy coś wolnego w czerwcu jeszcze.Zadzwoń w tej sprawie pod numer w
zakładce kontakt.Pozdrawiamy serdecznie.
Michał Z Five
2014-01-18 10:34:27

450. Witam. Co tak pusto się na waszej stronce zrobiło?
Aga
2014-02-06 21:42:47

451. Proszę bardzo o jakieś foteczki,nowe demo pliss***
Aga
2014-02-06 21:48:51

452. Witam.
Czy macie jakieś wolne terminy na ten rok?
kamil
2014-02-11 10:42:04

453. Cześć Kamilu.7 maj,6 wrzesień i
18 pażdziernik.Pozdrawiamy
Michał Z Five
2014-02-11 15:22:13

454. Mała poprawka,17 maj Kamil.
Michał Z Five
2014-02-11 15:23:03

455. Dzieki,jeżeli którys z podanych przez ciebie terminow wspolgra z sala to napewno sie
odezwę.Pozdrawiam cały skład jestescie mega zaje....;)
kamil
2014-02-11 17:21:11

456. Też Cię pozdrawiamy serdecznie i dzięki za pochwałę.
Michał Z Five
2014-02-11 18:31:00

457. Witam, pamiętasz wesele w Górze Kalwarii??
WOJTEK i ULA
2014-02-28 03:58:42

458. Witam Was serdecznie,przypomnijcie mi które wesele?????Dużo ich zagraliśmy w
Górze Kalwarii...
Michał Z Five
2014-02-28 10:56:20

459. Sytuacja z bransoletką, pamiętasz, na weselu Wojtka i Beaty
Wojtek i Ula
2014-03-02 03:44:47

460. A konkretniej o co chodziło z tą bransoletką???Mieliśmy kilka sytuacji na weselach że
ktoś zgubił bransoletkę i oddawaliśmy potem???
Michał Z Five
2014-03-02 14:26:45

461. Nie to miejsce na takie wspomnienia, pozdrawiamy, może gracie w Rawie Maz.?
Wojtek i Ula
2014-03-06 03:52:09

462. NA PEWNO GRAMY W RAWIE TYLKO NIE PAMIĘTAM KIEDY DOKŁADNIE
Michał z Five
2014-03-23 11:08:38

463. Jestescie mega zajebisci,wielki szacun dla całej ekipy;wokalistka super, gratulacje:)
Tomek
2014-06-30 13:42:35

464. dziękujemy serdecznie,pozdrawiamy
Michał Z Five
2014-07-01 09:55:31

465. witam serdecznie.
przypadkowo dowiedziałem sie że
Ula spiewa teraz w waszym zespole,mam bardzo miłe wspomnienia z imprez na ktorych
spiewała ze Sławkiem ktory niestety niedawno od nas odszedł,ich głosy brzmiały
pięknie,prosze dbajcie o nią bo to wspaniała i wrazliwa kobieta.Pozdrawiam
Marcin
2014-07-04 17:37:57

466. Witam Marcinie,słyszeliśmy że Wasz kolego niestety odszedł,przykro nam z tego
powodu,tym bardziej że jest to ktoś z naszej branży.Ula ,mam nadzieję że czuje się
dobrze u nas,zresztą nam też super się z nią współpracuje.Pozdrawiamy serdecznie
Michał Z Five
2014-07-05 12:05:51

467. Witam mam do was pytanie gdzie gracie sylwestra 2014/2015?
aga ch
2014-08-30 22:10:44

468. Hej Aga,Kociszew City w tym roku.Pozdrawiamy
Michał Z Five
2014-09-01 09:32:03

469. a czy na 18-nastkach tylko śpiewacie cały czas czy jak?
chudy
2014-09-06 22:04:34

470. Nie rozumiem,jak cały czas tylko śpiewamy?????Napisz dokładniej o co Ci chodzi ?????
Michał Z Five
2014-09-07 23:19:28

471. Kochani !!! Zespół Five ma bardzo dobre brzmienie. Słychać, że grają jak profesjonaliści
i słychać,że wokaliści ( Pan Michał, Pani Urszula) mają mocną i porywającą barwę

głosu. Mają bardzo dużą rozpiętość-skalę. A to podoba się ludziom z tzw. "słuchem".
Podziwiam Was za to, że potraficie pięknie bawić gości weselnych i dobieracie bardzo
ciekawe zabawy. Macie zawsze odpowiednio dostosowany repertuar. Śpiewacie i gracie
róznorodne piosenki ( te starsze i te nowe )z wyczuciem i charyzmą. Grajcie tak dla nas
do końca świata i o jeden dzień dłużej !!!
marex
2014-09-28 21:42:09

472. Dziękujemy serdecznie,jest nam bardzo miło że ludzie doceniają to co robimy dla
nich,dziękujemy jeszcze raz bardzo serdecznie.
Michał Z Five
2014-09-29 10:41:07

473. Hej ,chciałabym was usłyszec jak gracie,gdzie można was usłyszec w najbliższą sobote
,chetnie wpadnę i posłucham jeżeli to nie było by problemem???
Iza
2014-10-20 12:40:31

474. NAPRAWDE JESTESCIE SUPER MIAŁAM WAS NA SWOIM ŚLUBIE W
PAZDZIRNIKU 2008 ROKU I KAŻDY Z GOŚCI BYŁ ZADOWOLONY A DOBRA
ORKIESTRA TO UDANE WESELE NAPRAWDE JESTEŚCIE GODNI POLECENIA
POZDRAWIAM KAŚKA
kaska
2014-12-12 17:14:03

475. Dzięki Kasiu,pozdrawiamy jeszcze raz
Michał z Five
2014-12-13 19:07:44

476. wzajemnie ja was też pozdrawiam
kaska
2014-12-13 21:26:36

477. a gdzie was można posłuchać
kaska
2014-12-13 21:30:48

478. Zapraszamy na Zabawę Sylwestrową do Kociszewa
Michał z Five
2014-12-14 10:59:27

479. SZKODA SYLWESTRA MAMY JUZ ZAJĘTEGO A JAKIŚ INNY TERMIN I INNE
MIEJSCE POZDRAWIAM
kaska
2014-12-15 20:51:14

480. Gdy otworze rano oczy swe,
Chciałbym abyś stała obok mnie
Chciałbym żebyś była w sercu mym
Na zawsze Ty ..nie mam słów aby to opisac jak mi się ta piosenka podoba w twoim
wykonaniu,Michale.
Kaśka ,,Kozienice

2014-12-21 09:10:40

481. Aniołowie w niebie głoszą wieść radosną:
Bożego Narodzenia nadszedł czas!
To czas ludzkiej miłości i życzliwości,
niech nie zabraknie Wam także radości.
Kolędujcie z uśmiechem na twarzach,
a sylwestrową noc spędźcie
na wesołych zabawach! życzy Katarzyna ....
Kaśka ,,Kozienice
2014-12-23 15:10:35

482. wszystkim naszym kolegom i koleżankom,współpracownikom,Parom u których graliśmy
i u tych u których będziemy grali,składamy gorące życzenia zdrowych,spokojnych,i
serdecznych Świąt Bożego Narodzenia,udanej nocy Sylwestrowej i jeszcze lepszego
2015-ego roku.Zespół Five
Michał z Five
2014-12-24 10:56:49

483. witam
ostatnio grupa grała u m nie na weselu...
zachowywali się bardzo niekulturalnie i arogancko...wokaliści pod wpływem alkoholu
zamiast grać, puścili PLAYBACK i bawili się razem z gośćmi co wywołało spięcia....

OSOBIŚCIE NIE POLECAM TEJ GRUPY MUZYCZNEJ
juzio
2014-12-26 11:53:26

484. BARDZO SŁABO NIE POLECAM ZA ŻADNE PIENIĄDZE !!!!!!!!!!
STASIO
2014-12-26 11:54:31

485. WOKALISTA PO SPOŻYCIU TRUNKÓW ALKOHOLOWYCH PRZECZEPIŁ SIĘ
DO JEDNEGO Z GOŚCI A NASTĘPNIE OBRZĄDZAJĄC GO, ŚLĄC W JEGO
STRONĘ WULGARYZMY
JANEK
2014-12-26 11:56:10

486. Juzio,Stasio i Janek,ludzie z tej samej imprezy,50-lecie starszej Pary,impreza na sali
zgodzona do 20-tej,obsługa do 21-szej się zgodziła podawać,a Pan organizator po
spożyciu wódki zaczął ubliżać zespołowi że odmówił dalszej gry po 22-giej mimo już
przeciągniętej imprezy o dwie godziny,żeby tego było mało to wyrzucił naszych
kierowców z sali mimo tego że usiedli koło nas nie bawiąc się(przyjechali za 5
dwudziesta druga)Gramy człowiekowi imprezę od godziny 13 tej do 22 jej za 800zł.a on
rzuca się z rękami na zespół gdzie takie zachowanie świadczy tylko o jednym,zwykły
cham i snob,nic innego.Jeszcze jeden taki wpis w księdze gości chłopaki i wszem i
wobec przedstawię tego Pana imieniem i nazwiskiem,żeby wszyscy się dowiedzieli jaki
z niego warchoł,na każdym forum i na naszej stronie ukarze się informacja kto to i skąd

pochodzi,ciekawe kto komu zrobi na złość.Ludzie,jeżeli nie umiecie się bawić po
alkoholu,to go nie pijcie,a my nie pozwolimy żeby ktokolwiek ubliżał członkom zespołu
Five.Wasz komentarz chłopcy nic nie da,ponieważ można to łatwo sprawdzić i ocenić
samemu,całe zajście zostało nagrane kamerą,osoby zainteresowane naszym graniem i
czytające te wpisy,będą miału udostępniony materiał,jeżeli oczywiście tego sobie
zażądają,a tak na marginesie jak już coś piszesz to staraj się nie robić błędów
ortograficznych,JÓZIU.
Michał Z Five
2014-12-26 16:32:59

487. Jest mi bardzo przykro z powodu sytacij zaistnialej na tej imprezie,tym bardziej ze to ja
ją zgadzałam z organizatorem a kolegom z zespołu przedstawiłam pana panie Andrzeju z
jak najleprzej strony.Jak wspmniał kolega gralismy za małe pieniądze ponieważ był pan
potraktowany po znajomosci.Z naszej strony nie zrobilismy nic złego co by mogło
popsuc wizerunek naszego zespołu,pana goscie bawili sie swietnie do czasu kiedy pan
sam wywołał zamieszanie z powodu naszych kierowców którzy po nas przyjechali i
absolutnie nikomu nie zawadzali..Ja osobiscie z pana strony liczyłam na przeprosiny no
ale najwyrazniej sie przeliczyłam no i jeszcze te wpisy
jestem w szoku .Pozdrawiam wszystkich ktorzy sie fajnie bawili na tej impr i którzy byli
dla nas mili i próbowali na koniec załagodzic całą sytuacje.
wokaliska zespolu Five
2014-12-27 08:12:18

488. Nie martwcie sie tymi głupimi wpisami u nas w Kozienicach w barze AMNEZJA
jestescie zawsze mile widziani,i wracając do domu zawsze spiewamy wasze
piosenki..dla mnie bajka,pozdrawiam cały zespół..FIVE,
Kaśka ,,Kozienice
2014-12-29 23:56:27

