Acapulco (Ricchi e Poveri)
Ale Aleksandra (Andre)
Ale to już było (Rodowicz)
Ali Baba (Zaucha)
Alicja (Mila)
Amore amore (Alvaro)
Babę zesłał Bóg (Przemyk)
Baju baj (Jantar)
Bałkanica (Piersi)
Bango bango (Okej)
Bara bara (Milano)
Baśka (Wilki)
Bejbi (Babiorze)
Belgijski (Laïs- 't Smidje)
Będziesz mój (Jantar)
Białe łabędzie (Justyna i Piotr)
Biały Miś (Top one)
Bim bam bom (Warasy)
Bliska moim myślom (Drossel)
Blondyneczka (Bayer full)
Bo ja kocham ciągle (Drimers)
Bo jo Cię kochom (De press)
Boso (Zakopower)
Brother Louie (Modern talking)
Budzik (Baciary)
Chcę przy Tobie być (Alvaro)
Chcę tu zostać (Farba)
Chciałbym Ci powiedzieć (Dass)
Chery Lady (Modern talking)
Chusteczka (Biesiada)
Cicha woda (Maleńczuk)
Ciebie tylko chce (Ino-ros)
Cipuleńka (Disco polo)
Ciupazecka (Siklawa)
Co ja zrobiłem (Baciary)
Co ty królu złoty(Monika Borys)
Co za noc (Gołecki)
Coco Jambo (Mr. President)
Corazon Espinado (Santana )
Cudownych rodziców (Sipińska)
Cyganeczka Zosia (Biesiada)
Cykady na cykladach (Maanam)
Czarownica (Fanatic)
Czerwona jarzębina (Dystans)
Czerwone i bure (Biesiadne)

Czule mnie obejmij (Wiklak)
Czy będzie Ci ze mną dobrze (Impress)
Czy Pani puszcza się (TerazMY)
Daddy cool (Boney M)
Daj mi tę noc (Bolter)
Dajana (Paul Anka)
Dla mnie luty (Tarzan Boy)
Dlouha noc (Vondráčková)
Do nieba do piekła (Blue cafe)
Do zakochania jeden krok (Dąbrowski)
Dwa serca gorące (Bayer full)
Dziewczyna o perłowych włosach (Mila)
Dziewczyna z gór (Kordian)
Dziewczyna z konwaliami (Wodecki)
Dziękuję Ci mamo...(Preludium)
Dzikie morza (Baciary)
Dziś dla Ciebie chcę (Krawczyk)
El condor passa (Simon&Garfunkel)
Fajna Agnieszka (Baciary)
Felicita (Al. Bano)
Filmowa miłość (Milano)
Foxtrot (Pegaz)
Gaz Gaz (Cliver)
Gimme! Gimme! Gimme! (Abba)
Give me lady (Ogórki)
Głęboka studzienka (Biesiadne)
Góraleczko (Dukat)
Guantanamera (Zucchero)
Hands Up (Ottawan)
Hasta maniana (Jantar)
Hej Bieszczady (Baciary)
Hej bystro woda(Siklawa)
Hej czy Ty wiesz (Classic)
Hej hej góralu (Mila)
Hej słonecko (Górole)
Hej sokoły (Bayer full)
Hej wesele (Love system)
Hej z góry, z góry (Biesiadne)
Honey Honey (Abba)
I to i owo (Andante)
I znowu nie przespana..(Skalars)
Idę sama (Mila)
Ja chcę mieć żonę (Dass)
Jailhouse Rock (Elvis Presley)
Jak górolem być (Cyje Zbóje)
Jak kochać to tylko Cię (Weekend)

Jak się bawią ludzie (Baciary)
Jak się masz Kochanie (Happy end)
Jaki piękny świat (Boys)
Jedną z gwiazd (Kalaga)
Jej oczy niebieskie (Drimers)
Jesteś najładniejsza (Alvaro)
Jesteś szalona (Boys)
Jeszcze dzień najwyżej (Classic)
Jeśli kochasz proszę..(Gołecki)
Już na zawsze razem (Drossel)
Już nie ma dzikich plaż (Santor)
Kalifornia (Dystans)
Kamień z napisem love (Enej)
Kanikuły (Bum)
Kasia (Trubadurzy)
Kasztany (Górniak)
Kawalerowie (Babiorze)
Kawałek do tańca (Poparzeni Kawą Trzy)
Kawiarenki (Jarocka)
Kiedy byłem mały (Jamajka)
Kiedyś obiecałaś (Ino-ros)
Kocham Ciebie za to (Gołecki)
Koledzy się pożenili (Baciary)
Kołysanka (Sumptuastic)
Krasnoludki (Zabawa dla dzieci)
Królowa nadbałtyckich (Andrus)
La bamba (Los lobos)
Labada (zabawa)
Lambada (Kaoma)
Lato rozpala każdego górala (Golec uOrkiestra)
Lekcja miłości (Maxel)
Let’S Get Loud (Jennifer Lopez)
Let’s twist again (Chubby Checker)
Livin la vida loca (Martin)
Lornetka (Golec uOrkiestra)
Makumba (Big cyc)
Malinowy król (Urszula)
Mała Małgorzata (Gołecki)
Mały statek (Casablanca)
Mam tylko Ciebie (Alvaro)
Mama Mia (In Grid)
Mamko moja (Ino-ros)
Mamma Maria (Ricchi e Poveri)
Miłość w Zakopanem (Sławomir)
Miód Malina (Mig )
Misia A Misia B (Zabawa dla dzieci)

Moi kochani rodzice (Jack)
Moja dumka (Tranda)
Moje jedyne marzenie (Jantar)
Monte Verne (Wataha)
Mój kawałek podłogi (Mr. Zoob)
Mój przyjacielu (Krawczyk)
Na sianeczku (Impress)
Na walizkach (Sipińska)
Narodziny miłości (Gołecki)
Nastolatka (Bajeranci)
Nasz najpiękniejszy dzień (Eleni)
Nasz pierwszy taniec (Boys)
Nic do stracenia (Avantago)
Nie daj zyciu się (After party)
Nie odejdę od Ciebie (Kolor)
Nie płacz Ewka (Perfect)
Niebo z moich stron (Czerwone gitary)
Niech się ludzie śmieją (Mijał)
Niezwyczajna miłość (Seventeen)
Noc z Renata (Love system)
Noce nad jeziorem (Roy)
Nossa nossa (Telo)
O Hela (Piersi)
O królowo (Baciary)
Oceany (Pectus)
Och Carol (Mila)
Od dziś (Paula)
Ogórek wąsaty (Zabawa dla dzieci)
Ona tańczy dla mnie (Weekend)
One Way Ticket (Eruption )
Ostatnie tango w Paryżu (Kobranocka)
Papierowy księżyc (Frąckowiak)
Pechowiec (Babiorze)
Pieniążki kto ma (Biesiadne)
Piękna młoda (Tomo)
Plastikowa biedronko (Dizel)
Pocałuj mnie mój kochany (Gołecki)
Pociąg (Rynkowski)
Podarunki (Gołecki)
Podróż do gwiazd (Masters)
Podziękowania dla rodziców (Cliver)
Poleczka pałeczka (Rosiewicz)
Polo się Ropczyce (Zawisza)
Pozwolił los (Jantar&Mec)
Pożar w godzinie serc (Eleni)
Prawie do nieba (Piasek)

Prawy do lewego (Kayah)
Proszę kochaj mnie (Wodecki)
Przez twe oczy zielone (Akcent)
Przyjedź w góry (Sykowni)
Pszczółka Maja (Akcent)
Pytasz mnie (Partita)
Radio hello (Enej)
Radość najpiękniejszych lat (Jantar)
Rękawiczki (Zagdańska)
Rivers of Babylon (Boney M.)
Ruda tańczy jak szalona (Czadoman)
Rudy się żeni (Big cyc)
Rycz mała rycz (Vox)
Samba (Ogórki)
Seksualna (Mirami)
Self Control (Laura Branigan)
Serca dwa (Bayer full)
Serduszko puka (Koterbska)
Shalalala (Vengaboys)
Siebie dam po ślubie (Brathanki)
Siedem czerwonych róż (Baciary)
Simply the best (Turner)
Skrzydlate ręce (Enej)
Skrzypeczki (Baciary)
Staruszek świat (Jantar)
Stumblin’in (Norman&Quatro)
Suknie kolorowe (Lider)
Suliko (Niewińska)
Sweet dreams (Eurythmics )
Symetryczno liryczna (Enej)
Szalała, szalała (Krywań)
Szalona ruda (Dj Disco)
Szarpany (Golec uOrkiestra)
Ściernisko (Golec uOrkiestra)
Tak bardzo się starałem (Czerwone gitary)
Tak smakuje życie (Enej)
Takiego Janicka (Siklawa)
Tańcz głupia tańcz (Lady pank)
Ten kto się śmieje (Avanti)
To dla Ciebie (Impress)
To dzięki wam (Preludium)
To już jest koniec (Elektryczne gitary)
Tonight (Turner)
Ty tego nie wiesz (Alvaro)
Tyle słońca w całym (Jantar)
Tylko ty i ja (Kasprzycki)

Tylko w Twoich dłoniach (Eleni)
Tylko wy rodzice (Bajery)
Voyage Voyage (Desireless)
W gorącym słońcu (Cierniewski)
W perły zmienić deszcz (Universe)
W taką ciszę (Baciary)
Walc Barbary (Noce i dnie)
Wehikuł czasu (Dżem)
Whisky (Dżem)
Wiła wianki (Biesiadne)
Winda do nieba (2+1)
Winka nalej (Pieczarki)
Winko piję (TerazMy)
Wróżka czarodziejka (Biesiadne)
Wymarzona (Mig)
You're a woman, I'm a man (Bad Boys Blue)
You're my heart you're my soul (Modern Talking)
You're The One That I Want (Newton-John &Travolta)
Z kimś takim jak Ty (Kindla)
Z tamtej strony wisły (Biesiadne)
Za każdy uśmiech (Jantar)
Zabiorę cię właśnie tam (Kancelaria)
Zaczekaj z tym do jutra (Dystans)
Zagraj mi czarny cyganie (Biesiadne)
Zamyślone głowy (Dzioło)
Zawsze gdzieś czeka (Jantar)
Zbójnicki (Wiązanka góralska)
Zbudujemy dom (Enej)
Złote obrączki (Giżówska)
Złoty krążek (Baciary)
Zostań tu ze mną na (Baciary)
Zośka (Biesiadne)
Zuza (Mamzel)
Zuzia (Zabawa dla dzieci)
Żono moja (Masters)

