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Czaaaaaad ! To pierwsze określenie, jakie ciśnie nam się na usta. Powierzyliśmy zespołowi 

Sax&Six oprawę muzyczną naszego przyjęcia weselnego, które odbyło się 14.10.2017 r.. To nie był 

przypadek, że akurat padło na ten wybór. To był efekt kilkuletnich poszukiwań (proszę nam wierzyć). 

Przesłuchanych zostało kilkaset zespołów, wielokrotnie krwawiły nam uszy, ale w końcu trafiliśmy na 

S&S, dzięki którym odzyskaliśmy nadzieję w dobrą jakość i dźwięki.  

Zaczęło się, jak zwykle od prostego zapytania o cenę itd., otrzymaliśmy profesjonalnie 

przygotowaną ofertę wraz z pełnym pakietem informacji o zespole, repertuarze, sprzęcie, zabawach 

weselnych etc.. Już wtedy wiedzieliśmy, że trafiliśmy na właściwych ludzi. Oczywiście pojawiały się u nas 

dylematy, czy kapela, która stroni od kawałków disco polo i biesiady sprawdzi się na weselu z bardzo 

zróżnicowanymi gośćmi. Trzeba podkreślić, że nasza decyzja nie była podyktowana podjęciem ryzyka, 

absolutnie! Marcin zaprosił nas na próbę zespołu i po pierwszym zagranym kawałku zadecydowaliśmy. 

To, że zespół składa się ze świetnych muzyków to jedna kwestia, natomiast Oni zarażają słuchaczy swoją 

energią, żywiołowością i otwartością. To są muzyczne PETARDY ! Nie będziemy zdradzać szczegółów, bo 

lepiej przeżyć to na żywo, ale my już podczas składania życzeń (na sali) dostaliśmy pochwały odnośnie 

wyboru zespołu. Po pierwszym jinglu zagranym na wejście MP. Na szczególne uznanie zasługuje szef 

Marcin, który jest niezwykle profesjonalną osobą, a przy tym baaaaardzo cierpliwą, wyrozumiałą i 

niesamowicie zaangażowaną. Przez to, że pan młody ma fioła na punkcie muzyki to pytań było co nie 

miara. Marcin dzielnie to znosił ;-) a jakie solówki na saxie gra !!! Maestro  Jak nam zespół zagrał Roda 

Stewarta Have I told you lately, that I love you na pierwszy taniec, a później Guns&Roses Sweet child of 

mine to ciaaaary mamy do tej pory. Bartek !!! rozwaliłeś system !  

Moglibyśmy tak pisać i pisać i pisać… ale napiszemy krótko, dla tych niezdecydowanych, dla tych 

rozkminiaczy, jakimi sami przez moment byliśmy – to były najlepiej wydane pieniądze! Klasa, 

profesjonalizm i radość z grania tym charakteryzują się Saxy. Uwierzcie nam, że to nie disco polo robi 

imprezę tylko właściwi, energiczni ludzie i dźwięki! 

P.S. zacytujemy kilka opinii gości: 

…dawno się tak dobrze nie bawiliśmy, zespół dał czadu, nawet kaleka by się gibał! 

świetne wesele, muzyka 10/10 

w swoim życiu byłem na wielu weselach, ale 2 najlepsze to było moje i Wasze 

zespół był imponujący 

super zespół! 

widać i słychać, że zespół w pełni profesjonalny 

dziękujemy za wspaniałe wesele i super muzykę 

 

Dziękujemy Wam Saxy !!! przenieśliście nas w inną czasoprzestrzeń  naprawdę chcielibyśmy 

przeżyć tę imprezę jeszcze raz, tym razem, jako goście   Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia ! 

Ania & Maciek T. 


