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Temat rekomendacja :)
Od jasiu0501@wp.pl <jasiu0501@wp.pl>
Do kontakt <kontakt@bartosziwanowski.pl>
Data 2017-08-30 17:37

Wesele- Katarzyna i Jan  
26.08.2017 
 
Witaj Bartku! :) 
Chcielibyśmy Ci serdecznie podziękować za profesjonalne podejscie do pracy i wspaniale poprowadzone wesele.
Nie tylko my,ale i goście weselni byli bardzo zachwyceni zabawami w trakcie wesela oraz oprawą muzyczną.
Zabawa oczepinowa była MEGA! Dzięki Tobie była to nasza najpiękniejsza noc w zyciu  :)  Jeszcze raz Wielkie
Dzieki i pozdrawiamy cieplo! ;) 
 
Polecamy Bartka wszystkim !!! 













Data: Poniedziałek, 30 Stycznia 2017 18:34
Nadawca: Elżbieta Blazejewska <ela.blazejewska73@gmail.com>
Odbiorcy: DJ & WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Re: )Faktura:

Witam,Â 
Panie Bartoszu sprawił Pan, że Nasza Studniówka była wyjątkowa. Wraz z mega animatorami porwał
Pan wszystkich do zabawy. Było wiele śmiechu, radości, zabawy....super muza, animatorzy i
prowadzenie imprezy od pierwszej do ostatniej minuty sprawiły, że wszyscy są zachwyceni!!! Z takim
wodzirejem jak Pan można tylko narzekać na ból nóg kolejnego dnia od tańczenia
đź��đź��đź��đź�� Było MEGA GORĄCO POLECAMY - rodzice, nauczyciele i uczniowie klas
technicznych ZSE w Żarach.
Pozdrawiam serdecznie

Elżbieta BłażejewskaÂ 
30 sty 2017 17:47 &";DJ  WODZIREJ Bartosz Iwanowski&"; <b.iwanowski@wp.pl> napisał(a):

Dziękuję za współpracę przy organizacji Studniówki!:)

Â 

W załączniku faktura:)

Â 

P.S.

Czy mogę liczyć na rekomendację w formie maila?:))

Â 

Â 

Pozdrawiam

DJ  Wodzirej Bartosz Iwanowski

Â 

e-mail: b.iwanowski@wp.pl

tel. 661 - 801 - 866Â Â Â 

Â 

Warte poznania:

www.djzary.pl

Â 

Facebook:

https://www.facebook.com/bartosz.iwanowski.89

https://www.facebook.com/DJ-Wodzirej-Bartosz-Iwanowski-380368215416932/?fref=ts
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Data: Piątek, 16 Grudnia 2016 16:55
Nadawca: cajak <cajak@poczta.onet.pl>
Odbiorcy: b.iwanowski@wp.pl <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Opinia

Cześć :)
Tak jak obiecaliśmy, wysyłamy opinię.

Niestety Maciek, jak to Maciek nie dał rady (mimo deklaracji) się tym zająć ;) - więc robię to ja!
Organizację naszego wesela rozpoczęliśmy od zarezerwowania DJ. Dzwoniąc do Bartka, okazało się,
że wymyślony przez nas termin ma już zajęty. Zapytał się, czy jest jakakolwiek szansa na to, że
przełożymy wesele na tydzień wcześniej. Jako, że nic innego jeszcze nie mieliśmy załatwionego na
wtedy - przełożyliśmy wesele na termin zaproponowany przez Bartka.

Absolutnie nie żałujemy tej decyzji, od gości usłyszeliśmy nawet po imprezie - że ze względu na
Bartka, warto było przełożyć wesele.

Pełna klasa, zaangażowanie i profesjonalizm w każdym calu. Świetna muzyka, rewelacyjne zabawy
integrujące gości - wszystko zgodnie z ustaleniami. 100% zadowolonych Gości.

Dzięki Bartkowi mogliśmy w pełni wyluzować się na naszym weselu i nie stresować się dogrywaniem
wielu szczegółów.

Na poprawinach rewelacyjnie rozkręcał zmordowane po całonocnej imprezie towarzycho.

Przy każdej możliwej okazji będziemy Barta polecać!

Karolina  Maciek.
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Data: Wtorek, 13 Grudnia 2016 22:32
Nadawca: agnieszka iwanicka <agnesiwanicka@gmail.com>
Odbiorcy: DJ & WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: podziekowania

Czesc!
Chcielibysmy serdecznie podziekowac Ci za fantastyczna oprawe zarowno muzyczna jak i rozrywkowa
naszego wesela. Wszyscy goscie byli mega zachwyceni, pomysl z tancerzami okazal sie strzalem w
dziesiatke! Jak ktos ma watpliwosci - nie bac sie - tylko posluchac Bartka! Pelen profesjonalizm od
powitania nas na sali po ostatniego biesiadnika.Â  Konkursy i zabawy do tej pory wywoluja szeroki
usmiech a zarazem nostalgie,ze taka impreza juz sie nie powtorzy ;) Nie ma slow by wyrazic
podziekowania za niezapomniana noc naszego zycia :) Pozdrawiamy, Aga i Lukasz
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Data: Poniedziałek, 21 Listopada 2016 15:16
Nadawca: Emilia Suchecka <maja100514@gmail.com>
Odbiorcy:  <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Witaj Bartku,
Piszę w imieniu Moim, Męża a także wszystkich gości weselnych. Chcielibyśmy Ci serdecznie
podziękować za tak świetne poprowadzenie wesela. Dzięki Tobie od początku do końca imprezy nie
musieliśmy się niczym martwić, wszystko było idealnie dograne, goście byli zachwyceni i nie mogli
narzekać na nudę :) Możemy śmiało polecać Ciebie każdej przyszłej Parze Młodej, na pewno nikt nie
będzie żałował wyboru tak świetnego DJa.

Jeszcze raz wielkie dzięki ! i myślę, że do zobaczenia na jeszcze nie jednej wspólnej imprezie. !!
POZDRAWIAMY

EMILIA  DAWIDÂ 
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Data: Wtorek, 1 Listopada 2016 21:42
Nadawca: ewelina.kielmanska <ewelina.kielmanska@o2.pl>
Odbiorcy: DJ & WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Odp: Odp: Odp: Odp:

Chcielibyśmy bardzo podziękować za poprowadzenie Naszego Wesela đź�� dla Bartka
Iwanowskiego. Kiedy zadzwonilismy do Bartka aby dowiedzieć się o wolny termin, okazało się że
zostal mu tylko 8 październik. Jednak mimo tego zdecydowaliśmy się że poczekamy i to będzie Nasz
wielki dzień â�ş i tak było. Nie żałujemy tej decyzji. Z poprowadzonego Wesela przez Bartka jesteśmy
bardzo zadowoleni, goście również. Do dziś opowiadaja ze na takim Weselu jeszcze nie byli đź��
wiele nowych zabaw, oczepiny poprowadzone naprawde na wesoło đź�� nawet osoby które nie są
chętne do zabawy zostały porwane na parkiet bawiąc się świetnie. đź�� Grupa taneczna polecana
przez Bartka była rewelacyjna. Rozkręcili świetnie gości przy wielu piosenkach.đź�� Prezentacja
multimedialna która Bartek stworzył rozbawiła Nas do łez â�ş. Jesteśmy bardzo zadowoleni â�ş
mamy nadzieję że spotkamy sie jeszcze na jakiejś zabawie â�ş
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Data: Sobota, 22 Października 2016 19:30
Nadawca: A. B. <ainona2882@wp.pl>
Odbiorcy: b.iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Rekomendacja

Witam,

Może się powtarzamy ale jeszcze raz ogromne podziękowania za poprowadzenie imprezy w
najważniejszy dzień w naszym życiu. Przyznam się że mieliśmy obawy...pewnie jak każdy związane z
organizają wesela ale wyszło na prawdę wspaniale! Gorąco polecam DJ Bartosza Iwanowskiego
wszystkim planującym wszelkiego typu imprezy. Genialna organizacja, profesjonalne podejście do
sprawy. Wszystko dopięte na ostatni guzik. Wszystkie utwory i zabawy oczepinowe dopasowane do
gości, na luzie i bez przymusu.
Rodzina i znajomi na weselu bawili się świetnie, nie usłyszeliśmy żadnej złej opinii. My, jako Młoda
Para jesteśmy baardzo zadowoleni i dumni z wyboru DJ
Ponadto polecam tancerzy z ktrymi wspłpracuje Bartek. Co prawda była tylko jedna osoba...ale swoją
żywiołością i talentem a także ciężką pracą wyciągnęła wszystkich na parkiet. Każdy z uśmiechem na
twarzy, zalany potem wracał do stolika dopiero w przerwach.

Bartek...wielkie DZIĘKI...JESTEŚ WIELKI!!!!!!!!!!!
Pozdrawiamy

Anna i Daniel Grzywacz
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Data: Środa, 5 Października 2016 23:03
Nadawca: Olga Wojtuń <sandia007@wp.pl>
Odbiorcy: DJ & WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: referencje :)

Cześć Bartku,

Chcielibyśmy Ci bardzo podziękować za to jak wspaniale grałeś na naszym weselu. Nasi goście
powtarzali, że takiego wesela jak nasze jeszcze nie było. Każdy zachwycał się tym, że byłeś aktywnym
wodzirejem do samego końca imprezy i że idealnie trafiłeś z muzyką - pełen profesjonalizm :)
My jak i nasi goście jesteśmy mega zadowoleni z tancerzy, ktrzy z tobą wspłpracują, ponieważ
każdego podnoszą z krzesła. Polecamy skorzystanie z tego typu atrakcji na weselu, bo naprawdę
warto !!!

Dziękujemy Ci Bartku raz jeszcze za najwspanialszy dzień w naszym życiu :)

Olga i Marek
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Data: Środa, 10 Sierpnia 2016 20:06
Nadawca: Mateusz Nicpoń <mateusz_nicpon@wp.pl>
Odbiorcy:  <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: rekomendacja

Szukasz orkietry lub Dja na wesele? Nie zastanawiaj się ani chwili dłużej i wybierz Bartka
Iwanowskiego. Od samego początku świetny kontakt, wszystko jasno wytłumaczone, masa pomysłw
ze strony Dja (tyle rżnych zabaw i atrakcji do wyboru). Pełen profesjonalizm. Nawet nie myśleliśmy, że
wszystko wypali i to z taką nawiązką.
Po naszym weselu zostało nam dużo wdki i jedzenia, dopiero po czasie doszliśmy do tego, dlaczego
tak się stało  odpowiedź jest prosta: Bartek co chwilę organizował tańce, zabawy itp., dlatego też
goście ciągle byli na parkiecie! Nie było mowy o tym, by parkiet świecił pustkami.
Muzyka dobrana do potrzeb każdej grupy wiekowej. Nawet nasze babcie (z racji wieku sceptycznie
nastawione do Dja, wolące orkiestrę) po weselu ciągle mwiły, że na takim weselu jeszcze nie były i nie
widziały, żeby wszyscy tak świetnie się bawili). Bartka ochrzciły mianem DŻIGEJA i DŻOKERA (cięzko
było im zapamiętać nazwę DJ) :) Inni goście też ciągle pytali skąd my go wzięliśmy, byli pod mega
wrażeniem.
Bartek nawet po podpisaniu umowy i wpłaceniu zaliczki zawsze był dyspozycyjny i miał dla nas czas.
Świetny kontakt telefoniczny i przez fb. Jest to osoba, ktra pomoże w każdej sytuacji. Musieliśmy
problemy z piosenką do pierwszego tańca i nawet tu Bartek okazał się nieoceniony.
Podczas samego wesela też miał z nami świetny kontakt, wszystyko konsutowaliśmy na bieżąco (jeśli
była taka potrzeba). Bartek nie zajmuje się tylko puszczaniem muzyki, on ogarnia kuchnię, fotografa,
kamerzystę, z każdym ma kontakt i wszystko super ze sobą zgrywa. Nie było mowy o tym, że zostało
wydane ciepłe danie, a Bartek akurat zaczął błok muzyczny. Cała impreza była idealnie
zsynchronizowana.
Naprawdę długo możnaby tak pisać i wymieniać wszystkie superlatywy.
Bartku, po raz enty serdecznie Ci dziękujemy, że uświetniłeś nasze wesele. Będziemy Cię polecać
wszystkim, bo naprawdę robisz robotę.
Gorąco pozdrawiamy

Nicponie :D
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Data: Niedziela, 7 Sierpnia 2016 15:08
Nadawca: Kamil Grygierzec <kamil-grygierzec@wp.pl>
Odbiorcy: DJ & WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Rekomandacja

Serdecznie dziękujemy Bartoszowi Iwanowskiemu za wspaniałe przeprowadzenie Naszego wesela.
Bartka charakteryzuje profesjonalizm, ktry pozwolił Nam ze spokojem powierzyć mu zorganizowanie i
poprowadzenie najważniejszego dnia w Naszym życiu. W czasie wesela zadbał o odpowiednią oprawę
muzyczną dopasowaną do Naszych gości. Swoją osobowością potrafił zachęcić każdego do
wsplnej zabawy bez żadnych oporw. Zdecydowanie stanął na wysokości zadania.
Osobiście uważamy Go za wspaniałego człowieka, otwartego, przesympatycznego i życzliwego. Jest
osobą kontaktową i Młodzi nie czują przy nim skrępowania. Po Weselu jak i w trakcie słyszeliśmy wiele
pozytywnych opinii na temat Bartka pochodzących od gości, co Nas jeszcze bardziej utwierdzało w
tym, że podjęliśmy dobry wybr wybierając właśnie Jego. Zdecydowanie polecamy DJ Bartka każdemu
kto szuka doświadczonego Wodzireja w prowadzeniu tego typu imprez. My bez wahania
wybralibyśmy Go jeszcze raz.
Wielki ukłon dla DJa  Wodzireja Bartosza Iwanowskiego za wspaniałą pracę.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Z pozdrowieniami

Małgorzata i Kamil Grygierzec
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Data: Środa, 10 Sierpnia 2016 19:05
Nadawca:  <alicja.goc@interia.pl>
Odbiorcy: DJ & WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Rekomendacja

Najlepszy DJ i Wodzirej!!!Wiele zabaw, które ruszyły wszystkich z krzeseł! Nikt nie miał się prawa
nudzić!Czekamy aż ktoś z naszych znajomych też Cię poprosi o poprowadzenie wesela bo naprawdę
wartoi chcielibyśmy się jeszcze nie raz z Tobą pobawić! Następnego dnia wszyscy goście Cię chwalili!
Z reszta mieli rację i za co!Â Mega zabawa i pełen profesjonalizm!Pozdrawiamy i polecamy!Młodzi z
06.08.2016!!!--http://www.suwaczki.com/tickers/relgx1hp3wloh1yw.png
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Data: Piątek, 29 Lipca 2016 19:40
Nadawca: ilona.keszczyk <ilona.keszczyk@onet.pl>
Odbiorcy:  <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Rekomendacja

Bardzo dziękujemy za profesjonalną prace na Naszym weselu. Dzięki Tobie na sali weselnej od
samego początku towarzyszyła przesympatyczna atmosfera, zero nudy i same miłe niespodzianki.
Nasi goście byli zachwyceni a My bawiliśmy się wspaniale! Mnóstwo pomysłowych zabaw, które
wprawiały wszystkich w jeszcze lepszy nastrój. Co tu dużo pisać, impreza poprowadzona bezbłędnie i
profesjonalnie z humorem od początku aż do samego konca.Wodzirej godny polecenia. Nasza ocena
to 10 na 10 ;) Dziękujemy jeszcze raz i serdecznie polecamy ;)

Wysłano z mojego urządzenia Samsung
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Data: Środa, 1 Czerwca 2016 09:29
Nadawca: Krystian Odrobiński <krycho515@gmail.com>
Odbiorcy: DJ & WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Rekomendacja

Cześć, trochę czasu minęło od naszego wesela ale w końcu na spokojnie
możemy usiąść i dokładnie wszystko podsumować. Mówiąc o podsumowaniu
jednocześnie mamy na myśli naszą "jednoosobową orkiestrę" :). Nam
osobiście podobało się bardzo, jednak jako para młoda za wiele i tak z
wesela nie pamiętamy - i raczej dobrze wiesz że nie chodzi tu o
problemy z pamięcią. Jako "młodych"  ucieszył nas najbardziej fakt, że
podchodzisz do tematu w pełni profesjonalnie, zarówno przed weselem
tak samo w trakcie i po weselu. Ostatecznie nie musieliśmy w żaden
sposób myśleć o tym czy na pewno wszystko jest, bo było i to z
nawiązką. Jeżeli chodzi o gości weselnych, to nie ma osoby, która
powiedziałaby cokolwiek negatywnego. Każdy był zadowolony i bawił się
rewelacyjnie. Wiele osób w tym i my byliśmy pod wrażeniem jak
pogodziłeś prowadzenie wesela jako wodzirej, dostosowałeś muzykę i
klimat a jednocześnie aranżowałeś weselne zabawy. Najbardziej
wszystkim podobał się poprowadzony przez Ciebie Polonez.   Na pewno
będziemy dobrze wspominać wesele. Cieszymy się, że nasz wybór padł
właśnie na Ciebie. Jeszcze raz dziękujemy i na pewno będziemy polecać
Cię dalej. Mam nadzieję że będzie jeszcze okazja do tego aby się
spotkać a najlepiej na imprezie którą będziesz prowadzić :).
Pozdrawiamy Ania i Krystian.
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Data: Czwartek, 14 Kwietnia 2016 22:25
Nadawca:  <bart3k17@poczta.fm>
Odbiorcy:  <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: podziekowania

Drogi Bartku,

09.04.2016 to data której nigdy w życiu nie zapomnimy nie tylko dlatego że był to  dzień NASZEGO
ŚLUBU, ale dlatego że poznaliśmy właśnie Ciebie.W kazdej kwestii moglismy się dogadac z
Toba,swietnie wspolpracowales z nami podczas naszego wesela.Długo będziemy pamietac i
wspominac ten dzien.
Muzykę bardzo dobrze dobrałes zarówno dla młodych jak i dla starszyzny.Super prowadzone zabawy i
konkursy.
Wszyscy goscie byli zaskoczeni polonezem oraz tancem ze swiecamiď•�
Bardzo dziękujemy za ten najlepszy dzien w naszym życiu,ciezko opisac co się dzialo na
parkiecieď•�ď•�ď•�ď•�.
Życzymy każdej młodej parze takiego Djâ��a oraz takiej muzyki.

DZIĘKUJEMY!!!!!!!! 

Z pozdrowieniami Gosia i Bartek.

P.S. Mamy nadzieje ze jeszcze się spotkamy na jakims weselu prowadzonym przez Ciebieď•�
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Data: Niedziela, 19 Czerwca 2016 21:46
Nadawca: Dagmara Danielak <dagmaradanielak@wp.pl>
Odbiorcy: DJ & WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Odp:

Chcielibyśmy Ci, Bartku, bardzo serdecznie podziękować za wszystko, co zrobiłeś w tym
najważniejszym dla nas dniu.

Wszyscy świetnie się bawili i chętnie brali udział w zabawach,ktre prowadziłeś. Dziękujemy rwnież za
prezent ktry od Ciebie dostaliśmy bardzo miłe zaskoczenie oraz świetna zabawa, oraz dziękujemy za
prezentanję:) była rewelacyjna ( Bajlando:P robiło szał) Bedziemy Ciebie polecać!!!! Pozdrawiamy
Dagmara i Marcin Halczukowie:)

Strona 1/1 2016-06-19, 21:46



Data: Środa, 20 Kwietnia 2016 23:14
Nadawca: Mirosław Dulat <mir-dul@wp.pl>
Odbiorcy: b.iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Opinia

Polecamy każdej parze młodej fantastycznego DJ Bartosza Iwanowskiego , ktry z pasją i wyczuciem
smaku poprowadził nasze przyjęcie weselne. Wszyscy goście byli zachwyceni i bez względu na wiek
bawili się do białego rana. Pełen profesjonalizm! Zabawy dobrane ze smakiem i wyczuciem!
Dziękujemy!
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Data: Czwartek, 28 Kwietnia 2016 20:54
Nadawca: Iza Dawid Warcholińscy <warcholinscy16@wp.pl>
Odbiorcy: b.iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: podziękowania 

Hej Bartek!
Chcielibyśmy serdecznie i szczerze z serca podziękować za świetną zabawe :)

Zarwno my jak i wszyscy goście niezależnie od wieku przeżylismy niezapomnianą zabawe dzieki
Tobie.Stworzony weselny klimat z olbrzymią dawką smiechu oraz wzruszenia będzię na zawsze w
naszej pamięci.

Polecamy gorąco wszystkim młodym para. Czuć miła atmosferę, świetnie zorganizowany czas oraz
olbrzymi profesjonalizm.

JESZCZE RAZ DZIĘKUJĘMY .Będziemy Ciebie polecać.
Warcholińscy
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Data: Poniedziałek, 23 Maja 2016 15:07
Nadawca: Tomasz  Sobania <tomasz.sobania@wp.pl>
Odbiorcy: DJ & WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Ewelina i Tomasz 14.05.2016

Bartku, chcielibyśmy Ci z całego serca podziękować za wszystko, co zrobiłeś w najważniejszym dla
Nas dniu! Twoja pomoc była nieoceniona! O nic nie musieliśmy się martwić, bo nad wszystkim
czuwałeś właśnie Ty! Począwszy od wymarzonego wejścia na salę (niby zwykłe wejście, a dzięki Tobie
mieliśmy w tej chwili łzy w oczach), poprzez pierwszy taniec, całą weselną zabawę, niesamowite
oczepiny, a nawet pomoc przy wyborze sali w momencie, gdy pierwsza wybrana przez Nas zawiodła!
Zawsze mogliśmy na
Ciebie liczyć.. Co do poprowadzenia wesela, lepiej być nie mogło! Każdy z Gości był zachwycony! Co
chwilę ktoś pytał "skąd wy go wzięliście?!". Wesele z pewnością będziemi miło wspominać przez lata,
a to za sprawą Twojej osoby. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!!!
Ewelina i Tomasz Sobania
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Data: Wtorek, 17 Maja 2016 19:44
Nadawca: Magda Zieziula <m.szymeczko@onet.pl>
Odbiorcy:  <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Podziękowania i rekomendacja

Chcielibyśmy Ci Bartku bardzo serdecznie podziękować za rewelacyjne poprowadzenie naszego
wesele, za zaangażowanie jakie w nie włożyłeś i pomocną dłoń, kiedy jej potrzebowaliśmy :)
Mimo, że było to drugie wesele w naszej rodzinie, ani przez chwile nie zwątpiliśmy w to, że będzie
mniej udane. Twoje nowe pomysły i atrakcje sprawiły, że goście do dzisiaj wspominają ten dzień i tak
samo jak my żałują tylko, że tak szybko się skończył. 
Jesteś profesjonalistą w każdym calu i nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych :) a Twoi tancerze
wyciągną na parkiet nawet nie tańczących gości! 
Jesteśmy Ci bardzo wdzięczni za wszystko i polecamy Cię dalej każdemu, bo jesteś gwarantem
niezapomnianej zabawy weselnej!:)

Pozdrawiamy!
Magda i Radek 
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Data: Wtorek, 31 Maja 2016 12:15
Nadawca: Kinga Wiatrowska <kinga-wiatrowska@wp.pl>
Odbiorcy: b.iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Podziękowanie

Bartku bardzo chcielibyśmy Tobie podziękować za to jak poprowadziłeś nasze wesele. Cała nasza
rodzina była zachwycona. Wszyscy spędzili miło czas i świetnie się bawili (nawet ta starsza młodzież ).
Dzięki Tobie wszyscy będziemy bardzo miło wspominać wesele. Bardzo się cieszymy, że Ciebie
poznaliśmy i że uczestniczyłeś z nami w tak bardzo ważnym dla nas dniu. Prezentacja ze zdjęć, którą
przygotowałeś była rewelacyjna, i niespodzianka dla pana młodego wyszła super. Będziemy Ciebie
polecać 
znajomym. Jeszcze raz z całego serca Tobie dziękujemy. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze
okazję aby się spotkać. Pozdrawiamy Kinga i Waldek. 
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Data: Wtorek, 26 Stycznia 2016 08:26
Nadawca: aniapacholska <aniapacholska@poczta.onet.pl>
Odbiorcy: DJ & WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Re: Odp: Re: Odp: Re: STUDNIÓWKA 15.01.2016r.

Chciałabym serdecznie podziękować - w imieniu swoim i młodzieży, która miała studniówkę
15.01.2016r. w Lawendowym Dworku w Żarach- za oprawę muzyczną i rozgrzanie serc i nóg - mimo
niesprzyjającej pogody , a przede wszystkim za to, że wszyscy bawili się świetnie i nie schodzili z
parkietu. Wielkie podziękowania za profesjonalizm.

Gorąco polecamy wszystkim, którzy chcą się świetnie bawić :))) Dzięki !!!
W dniu 2016-01-12 22:10:30 użytkownik DJ  WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>
napisał:
Dobrze, proszę dostarczyć Poloneza na pendrivie :)
Jakie są to klasy?

3 A, 3 B, jakie profilowane?:)
Potrzebuję tej informacji, żeby przywitać Uczniów :)
Dnia Wtorek, 12 Stycznia 2016 20:57 aniapacholska <aniapacholska@poczta.onet.pl> napisał(a)

Witam,

Wychowawcy to :

1. waldemar Głowacki

2. Daiusz Doroziński

Proba poloneza to godzina 18,30 i polonez trwa klika minut bo nie tańczą wszyscy.

Godzina rozpoczęcia studniówki to 19.

Ponadto młodzież przygotowała kabaret i raczej nie ma podkładów muzycznych, natomiast polonez ma
Pani, która przygotowała młodzież i będzie na pendrivie i płycie i chyba nie muszę tego przesyłać?

W razie potrzeby zawsze odbieram telefon 661 575 832.

Pozdrawiam. A. Pacholska
W dniu 2016-01-11 20:18:02 użytkownik DJ  WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>
napisał:
Witam Pani Aniu:)
Potrzebuję takie informację jak:
1. Imiona i Nazwiska Wychowawców:

2. Godzina rozpoczecia próby poloneza:

3. Godzina rozpoczęcia Studniówki:
Dodatkowo proszę o przesłanie podkładu poloneza.
Do dyspozycji prowadzących będzie jeden mikrofon bezprzewodowy.

Jeżeli w programie artystycznym będą podkłady muzyczne to proszę o dostarczenie ich na pendrivie :)
Pozdrawiam

DJ  Wodzirej Bartosz Iwanowski
e-mail: b.iwanowski@wp.pl

tel. 661 - 801 - 866
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Warte poznania:

www.djzary.pl
Dnia Wtorek, 5 Stycznia 2016 13:54 aniapacholska <aniapacholska@poczta.onet.pl> napisał(a)

Witam, dziękuję za przesłanie dokumentu.

Umowa oraz zaliczka w wysokości 300,00 zł zostaną przekazane 07.01.2016r. na rachunek wskazany
w umowie i adres e-mail.

Pozdrawiam

Anna Pacholska
W dniu 2016-01-04 16:45:07 użytkownik DJ  WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>
napisał:
Witam,

proszę o uzupełnienie, wydrukowanie, podpisanie i odesłanie egzemplarza umowy :)
W razie wszelkich pytań proszę o kontakt:)
Pozdrawiam

DJ  Wodzirej Bartosz Iwanowski
e-mail: b.iwanowski@wp.pl

tel. 661 - 801 - 866
Warte poznania:

www.djzary.pl
Pozdrawiam

DJ  Wodzirej Bartosz Iwanowski
e-mail: b.iwanowski@wp.pl

tel. 661 - 801 - 866
Warte poznania:

www.djzary.pl
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Data: Piątek, 22 Stycznia 2016 11:44
Nadawca: Ola Matusik <olamatusik@op.pl>
Odbiorcy: b.iwanowski@wp.pl <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: DZIĘKUJEMY!!!

Witam serdecznie!

Jako wychowawca jednej z klas maturalnych ZSOiT w Żarach chciałam podziękować, w swoim imieniu
jak i innych wychowawców a przede wszystkim w imieniu uczniów, za rewelacyjne poprowadzenie
studniówki 16.01.2016 r. (w Willa Park w Żaganiu).

Od samego początku wiedzieliśmy, że trafiliśmy pod właściwy adres :-) Doskonała współpraca i
zrozumienie od początku do końca. Muzyka, prowadzenie i cała oprawa była w 100% profesjonalna.
Różnorodność repertuaru sprawiła, że każdy znalazł coś dla siebie. Parkiet nigdy nie był pusty.
Nastroju dodawała delikatna muzyka podczas przerw.

Dodatkowa atrakcja zorganizowane przez Pana (w formie 4 tancerzy) była wielkim i oczywiście
pozytywnym zaskoczeniem dla bawiących się.

Na zakończenie dodam, że Ci najwięksi sceptycy, którzy na początku byli na â��nieâ�•, bawili się na
studniówce niesamowicie.

Jesteśmy bardzo zadowoleni i z czystym sumieniem będziemy polecać wszystkim Pana usługi :-)
Pozdrawiam serdecznie :-)

--

Ola Matusik
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Data: Wtorek, 29 Grudnia 2015 22:29
Nadawca: Monika Gomuła <monikagomula@wp.pl>
Odbiorcy: DJ & WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Rekomendacja

Hej :)
Z wielka przyjemności :) polecamy Bartka.

Prowadził nasze wesele z pełnym zaangażowaniem, profesjonalizmem oraz uśmiechem.

Nasi goście bawili się wyśmienicie, powtarzają zgodnie że nigdy nie mieli tak dobrej zabawy oraz że to
było najlepsze wesele wszech czasw ;).
Wspłpraca z Bartkiem była bardzo łatwa, szybko dostosowywał się do naszych życzeń i zażucał nas
ciekawymi pomysłami.

Nikt z gości nie nudził się. Muzyka była idealnie dobrana dla gości bez względu na wiek. A zabawy
rozkręcały każdego.
Z czystym sercem POLECAMY BARTKA. Jego zatrudnienie gwarantuje udane wesele, niezapomniane
wspomnienia oraz super zabawa. Poza tym nie musicie pamiętać co ma się dziać o ktrej godzinie oraz
że coś pominiecie lub zapomnicie, Bartek wszystko Wam przypomni :)
Jeszcze raz serdecznie PLECAMY !
Pozdrawiamy

Monika i Wojciech
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Data: Niedziela, 29 Listopada 2015 17:13
Nadawca: tobiasz1007 <tobiasz1007@o2.pl>
Odbiorcy:  <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Rekomendacja Justyny i Tobiasza

Siemanko :)
Według naszych oczekiwań zabawa weselna udała się w 100%! Profesjonalne przygotowanie,
program przemyślany w każdym calu, żadnej wpadki oraz nudy. Od początku do końca wszystko
spójne, zabawne, niezapomniane. Wspaniały sprzęt, który jeszcze bardziej podkreślał podniosłość
chwil takich jak pierwszy taniec czy podziękowania dla rodziców. Oraz najważniejsze - zadowoleni
goście! Na każdym kroku podkreślali Twój profesjonalizm i humor. Wielu prosiło o kontakt ponieważ
chcą Ciebie i nikogo innego na swoich weselach. Także można powiedzieć, że sam dla siebie stałeś
się najlepszą rekomendacją. Ale nie ma się co dziwić. Za ciężką pracą i profesjonalizmem muszą iść
sukcesy i teraz wiemy to jeszcze lepiej - Ty właśnie jesteś skazany na sukces! Powodzenia na
kolejnych zabawach i imprezach. Mamy nadzieję, że spotkamy się niebawem na jakimś weselu :)

Pozdrawiamy
Justyna i Tobiasz :)

Strona 1/1 2015-11-29, 17:13





Data: Piątek, 23 Października 2015 21:14
Nadawca: karolina obarzanek <karolao55@wp.pl>
Odbiorcy:  <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: rekomedacja

Pełen profesjonalizm Wynajęcie Bartka do prowadzenia naszego wesela to najlepszy wybr jakiego
mogliśmy dokonać wspomnę ze to była nasza pierwsza myśl i się sprawdziła :). Bartek rządził całą
imprezą sami w to nie wierzymy jak to się
stało ale rządził rwnież nami :) , my mieliśmy sie tylko świetnie bawić i niczym się nie przejmować
wszystko było w Bartka rękach za co bardzo dziękujemy. Nawet nasza ciocia ktrej zawsze nie można
dogodzić była pod ogromnym wrażeniem. Bartek jest po prostu stworzony do tego aby takie szczeglne
dni pozostawały w sercach i kiedy wracamy
myślami pojawiał się uśmiech nam i wszystkim naszym gościom. wszystkim przyszłym młodym parą
gorąco polecamy Bartka, jeśli planujecie wesele zacznijcie od ustalenia terminu z Bartkiem bo nawet
jak trzeba troszkę czekać to jest WARTO.

Chętnie powtrzyli byśmy ten wieczr pki co pozostają jednak piękne wspomnienia.

Jeszcze raz wielkie dzięki za tak wspaniałe wesele.

Karolina i Krzysiek
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Data: Poniedziałek, 12 Października 2015 13:57
Nadawca: Anna Fuchs <anna.fuchs11@gmail.com>
Odbiorcy: DJ & WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Rekomendacja

Bartka wybraliśmy z polecenia i nie żałujemy:) W pełni profesjonalny DJ i wodzirej. Perfekcyjnie
przygotowany do swojej pracy, ma mnóstwo pomysłów, potrafi dostosować się do każdej sytuacji.
Dysponuje różnego rodzaju sprzętem multimedialnym, który odpowiednio uatrakcyjnia oprawę imprezy.
Rewelacyjnie nawiązuje kontakt z Młodymi, gośćmi weselnymi i obsługą na sali. Ma w zanadrzu
szeroki wachlarz zabaw, które rozbawią do łez każdego. Bartek przez cały wieczór miał wszystko pod
kontrolą, my nie musieliśmy się niczym przejmować, a jedynie świetnie bawić do samego rana.
Serdecznie dziękujemy i szczerze polecamy!
Pozdrowienia,
Ania i Wiktor
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Data: Niedziela, 27 Września 2015 21:59
Nadawca: Katarzyna Stąpór <katarzynast.89@gmail.com>
Odbiorcy: DJ & WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Rekomendacja dla Didżeja :)

Poznaliśmy Pana Bartka już rok temu. Od razu nam się spodobał i Â bez wątpienia wybraliśmy go na
nasze wesele.
Co najważniejsze dla nas? Potrafił włożyć największy wysiłek. Jesteśmy osobami niesłyszącymi,
noszącymi aparaty, dobrze się bawiliśmy i co najważniejsze - Â nasi znajomi Głusi też świetnie się
bawiliâ�Ś oczywiście, inni goście również miło wspominają konkursy i zabawy. Świetnie dogadał się z
tłumaczem języka migowego dla Głuchych. Wszystko przebiegło idealnie, tak jak chcieliśmy!Â 
Najlepszy prezent od Pana Bartka- prezentacje zdjęć!
Bardzo dziękujemy za wyjątkowy dzień!Â 

Polecamy w 100%

Youâ��re THE BEST!
Do zobaczenia!

Pozdrawiamy,

Kasia i Fabian
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Data: Środa, 2 Września 2015 12:00
Nadawca: Maja Sobieraj <mas@sunds.com>
Odbiorcy: 'DJ & WODZIREJ Bartosz Iwanowski (b.iwanowski@wp.pl)' <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Podziękowania :-)

Serdeczne podziękowania dla Bartosza Iwanowskiego za oprawę muzyczną naszej imprezy z okazji
25-lecia firmy.

Nasi goście oraz pracownicy bawili się świetnie. Przy rytmach granych przez Bartka nogi same
wyciągały na parkiet. Doskonale przygotowany, zabawy super! Aż na samo wspomnienie
uśmiech ciśnie się na twarz.

Serdecznie dziękujemy i polecamy.

Bartek, jesteśmy w kontakcie na przyszły rok!!

Best regrads,

Maja Sobieraj
mob. 48 728 862 362

tel. 48 68 362 13 00
Polish Baby Velours Sp. z o.o.

Łaz, 68-206 Mirostowice Dolne

NIP 928-00-08-354

P
Pomyśl o
środowisku! Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie jest to konieczne.
Think about the environment! Do not print this mail unless necessary
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Wesele – Franciszki i Bubka  

DZIĘKUJEMY za Wspaniałe WESELE! 

Wybraliśmy Bartosza kierując się opiniami innych – te opinie to był „Pikuś” w 

porównaniu z tym co się działo w „nasza wspólną noc” – weselną noc   

Pełen profesjonalizm: prezencja, sprzęt, organizacja oraz kontakt z gośćmi czy  

współpraca np. z obsługą i fotografem – wszystko było perfekcyjnie. Wszystko 

przebiegało zgodnie z naszymi ustaleniami, mało tego dał z siebie nawet więcej niż się 

spodziewaliśmy, gdyż na bieżąco uatrakcyjniał ustalone wcześniej zabawy. 

Niespodzianki w formie prezentacji przygotowane przez Bartosza, wywołały wiele 

wspaniałych wspomnień i uśmiechu na twarzy.  

Impreza była tak gorąca, że nawet klimatyzacja nie dawała rady  Muzyka dostosowana 

do gości – nawet największy „gburek” szalał na parkiecie. Zabawy integracyjne 

pozwoliły na zapoznanie się gości, dzięki czemu bawiliśmy się wyśmienicie do białego 

rana.  

Goście byli zachwyceni, gdyż nie spodziewali się że przy DJ-u można się tak wybawić – 

był tak fantastyczny, że już w trakcie wesela mieliśmy prośbę o kontakt do tego 

„CUDAKA”  Cały czas się zastanawiamy: na jaką kolejną imprezę moglibyśmy zaprosić 

Bartosza, gdyż jest tak niezawodny, że Państwo Młodzi – czyli MY mamy niedosyt, nogi 

nas tak bolą, że nawet LIOTON 1000 nie pomaga   

Nie zastanawiajcie się nad wyborem Bartosza – jest GENIALNY pod każdym względem. 

Ten CZŁOWIEK miał wszystko pod kontrolą – krótko mówiąc odpowiedni człowiek na 

odpowiednim miejscu  Jesteśmy przekonani, że przewyższy PAŃSTWA oczekiwania. 

POLECAMY i sami jeszcze z pewnością skorzystamy z Jego usług.   

Jeszcze raz z całego serca DZIĘKUJEMY!!! 

 

Pozdrawiamy, 

Paulina i Rafał 



Data: Czwartek, 27 Sierpnia 2015 09:39
Nadawca: Sylwia Ch. <sylwia.chacia@o2.pl>
Odbiorcy:  <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Wesele 22.08.2015 rekomendacja Sylwia i michał

Witamy,

Z opóźnieniem ale jest (jeszcze się zbieramy po naszej zabawie) :) !

Na wstępie chcielibyśmy bardzo, bardzo mocno podziękować za poprowadzenie naszego wesela w
sposób tak profesjonalny i tak piękny.
Od początku wiedzieliśmy, że się nie zawiedziemy.
Goście byli bardzo zadowoleni, przez co jestem pewna, że pobawimy się na jeszcze nie jednym
weselu poprowadzonym przez Ciebie.
Podobno mocno podnieśliśmy poprzeczkę kolejnym młodym w rodzinie ;) 
Piszemy o tym i buzia nie przestaje nam się śmiać na samo wspomnienie tej zabawy.
Z tymi zakwasami to nie żartowałeś. We wtorek rano nie mogliśmy się zwlec z łózka. 
Gości tak nastroiłeś, że poprawiny skończyły się we wtorek nad ranem :P
Pomysł ze skokiem do jeziora, po oczepinach zrobił furorę!! Goście całe poprawiny nie mówili o niczym
innym :)
Prezentacja ślubna rozbawiła nas do łez i nie możemy się doczekać aż dostaniemy ją również na
maila.
Będziemy Cię gorąco polecać i mamy nadzieje, do miłego zobaczenia!
Jesteś super!!!

pozdrawiamy
Sylwia i Michał
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Data: Czwartek, 27 Sierpnia 2015 09:12
Nadawca: piecia_17 <piecia_17@op.pl>
Odbiorcy: b.iwanowski@wp.pl <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: ;)

Świetny DJ!!! Mnóstwo zabaw dobranych do charakteru gości weselnych, świetna muzyka â�� nowe
hity jak i starsze kawałki, dzięki czemu każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Od początku służył radą i
miał wiele świetnych pomysłów â�� zaproponował zrobienie śmiesznych upominków dla gości co
okazało się świetną zabawą, ogromem śmiechu  i strzałem w dziesiątkę. Widać, że Bartek ma
doświadczenie i doskonale zna się na tym co robi â�� pełen profesjonalizm. Potrafi zachęcić gości do
tańca i uczestnictwa w przygotowanych zabawach â�� a tego obawialiśmy się najbardziej przy tak
małej liczbie gości (około 40 osób), jednak niepotrzebnie â�� Bartek poradził sobie doskonale â��
bawili się wszyscy bez względu na wiek;) Wszyscy goście byli zachwyceni jego pracą â�� nawet moja
mama, która od początku była sceptycznie nastawiona uważając, że dobre wesele równoznaczne jest
tylko i wyłącznie z orkiestrą na końcu jednak przyznała mi rację;)

Bartek jest zorganizowany, pomysłowy, kreatywny i przede wszystkim ma gadane â�� potrafi sypać
żartami i śmiesznymi komentarzami jak z rękawa. Z kilkunastu zwykłych zdjęć z dzieciństwa
wyczarował niesamowitą i pełną humoru prezentację o nas â�� ubarwił ją oczywiście odpowiednio
żartobliwymi komentarzami na nasz temat tak że śmiechu było co niemiara;) Doskonale zna się na
ludziach â�� potrafi wyczuć kto lubi się bawić i być w centrum uwagi i dobrać mu taką zabawę, że
wszyscy goście pękają ze śmiechu. Tak jak było u nas â�� pomysł z podrywem faceta (przebranego
za blondynkę) przez faceta sprawił, że popłakałam się ze śmiechu;)

Jesteśmy mega zadowoleni z pracy Bartka i wdzięczni za pomoc;) Długo będziemy wspominać wesele
i świetnego wodzireja z którym mieliśmy przyjemność współpracować;)
Patrycja i Mariusz

Strona 1/1 2015-08-27, 09:12



Data: Wtorek, 11 Sierpnia 2015 05:18
Nadawca: Katarzyna Miciniowska <miciniowska@gmail.com>
Odbiorcy:  <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Rekomendacje od Kasi i Łukasza

We wstępie chcieliśmy Ci gorąco podziękować za to, że tego dnia byłeś z nami i poprowadziłeś
wesele, które przerodziło się w fantastyczną imprezę i najszczęśliwszy dzień naszego życia!
Dziękujemy!

Cóż o naszym (przywłaszczamy sobie Ciebie Bartku! ;-) DJ-u i wodzireju w jednej osobie można
powiedzieć?
Odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu! Wiedzieliśmy kogo zatrudniamy,Â  ponieważ
widzieliśmy go już w akcji na weselu i od razu zdaliśmy sobie sprawę, że szukamy właśnie takiej
osoby.
Już w trakcie przygotowań służył pomocą,Â  podpowiadał, udzielał rad i ogólnie mówiąc ułożył program
imprezy, dzięki czemu odeszło nam mnóstwo stresu - byliśmy pewni, że nie musimy się martwić, bo
dopilnuje wszystkich punktów wesela. Dostaliśmy jasne informacje - co trzeba przygotować,Â  w jakiej
formie, a przyÂ  tym mnóstwo dobrych rad i podpowiedzi.
Organizacja wesela wyszła rewelacyjnie - do teraz jestem zachwycona, zresztą nie tylko ja.Â  Atrakcje
były przeplatane tańcami, pojawiały się w regularnych odstępach i zawsze wiedzieliśmy co będzie za
chwilę, dzięki czemu mieliśmy czas na przygotowanie się. Ciągła komunikacja - ogromny plus.
&";Minus&"; - impreza mija niewidomo kiedy,Â  bo cały czas się coś dzieje ;-)
Podczas całej imprezy Bartek okazał się być świetnym DJ-em, który doskonale zna ludzi i potrafi tak
dostosować muzykę,Â  żeby każda grupa wiekowa się bawiła oraz jako rewelacyjny wodzirej, który
stworzył niesamowitą atmosferę i sprawił, że w kolejnych dniach usłyszeliśmy mnóstwo komplementów
na temat wesela i samego DJ-a.Â  Ponadto dał się poznać jako bardzo sympatyczna osoba, której
żarty wywoływały uśmiech na każdej twarzy i zagrzewały do zabawy. Parkiet przez całą noc był pełen.
Wszystkie przygotowane zabawy i atrakcje okazały się strzałem w dziesiątkę.Â  Goście,Â  oprócz
tego,Â  że pękali ze śmiechu,Â  bawili się rewelacyjnie.
Jak już wspominałam - to nie było pierwsze wesele w rodzinie prowadzone przez Bartka,a było
zupełnie inne - żadna z zabaw się nie powtórzyła. Ogromna zaleta!

Od początku do końca byliśmy i jesteśmy przekonani, że dokonaliśmy dobrego wyboru i będziemy Cię
Bartku polecać każdemu! Jesteś najlepszy w tym co robisz.
W 50 rocznicę ślubu robimy powtórkę ;-)
Pozdrawiamy gorąco i dziękujemy za wszystko!

Kasia i Łukasz

Strona 1/1 2015-08-11, 05:18



 



Data: Wtorek, 21 Lipca 2015 10:41
Nadawca: Monika P <monika_8927@wp.pl>
Odbiorcy: b.iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: rekomendacje

Było cudnie! Dziękujemy za wszystko! Goście byli przeszczęśliwi i zachwyceni!

Pełen profesjonalizm, klasa, poczucie humoru i ten niezwykły dar przyciągania na parkiet gości.

Mwią, że podnieśliśmy poprzeczkę, że trudno będzie ją przeskoczyć. Właściciel hotelu po weselu,
powiedział, że obsługa dawno nie widziała żeby ludzie tak się bawili! Pozdrawiamy gorąco! Lepszego
wesela nie mogliśmy sobie wymarzyć!
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Data: Sobota, 11 Lipca 2015 11:29
Nadawca: dorotakielczak <dorotakielczak@o2.pl>
Odbiorcy:  <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: wesele 27.06.2015

Bartku dziękujemy Ci za wspaniałą zabawę. Twoje zaangażowanie i pełen profesjonalizm jest na
najwyższym poziomie. Nie mogliśmy wyobrazić sobie lepszego DJ i Wodzireja. Tym bardziej się
cieszymy ponieważ nie mieliśmy okazji bawić się na imprezie organizowanej przez Ciebie (byłeś
naszym wyborem w ciemno) a to co wyczarowałeś na weselu... fantastyczne i niesamowite. Wszystkim
niezdecydowanym parom z całego serca będziemy Ciebie polecać.
Jeszcze raz dziękujemy i do następnego spotkania!

Dorota Staniszewska Kiełczak i Grzegorz Staniszewski

ps. mamy nadzieję że dostaniemy tą Twoją prezentację o nas 
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Data: Wtorek, 23 Czerwca 2015 18:09
Nadawca: natii9 <natii9@o2.pl>
Odbiorcy:  <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Podziękowania

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za wspaniałe wesele. Nasi goście byli oczarowani Twoja pracą. Na
parkiecie tłumy- aż miło było patrzeć na naszych gości. Muzyka super, odpowiednia dla wszystkich
gości. Pomimo obaw rodziców co do pracy dj wesele jak najbardziej na plus. Sami rodzice byli
ogromnie zadowoleni z muzyki. Świetne i niebanalne zabawy oczepinowe. Kupa śmiechu wsród gości.
Szczerze polecamy Bartka. Bardzo kontaktowy dj. Bardzo pomógł nam przy pierwszym tańcu. Jesczze
raz wielkie dzięki za tak wspaniałe wesele!!! :))
Natalia i Michał
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Data: Czwartek, 11 Czerwca 2015 15:26
Nadawca: Sylwia Borowicz <sylwiaborowicz26@gmail.com>
Odbiorcy: DJ & WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Re: Wesele 29.05.2015

Cześć,

bardzo przepraszam za to opóźnienie, ale odkąd wróciliśmy do Niemiec nie mamy dostępu do Neta!
Nowy tablet odmawia współpracy z dotychczasowym urządzeniem, a nie ma kiedy pojechać po kartę
mini (mamy niestety prepaid).

Na szczęście jest jeszcze McDonald, w którym dostępne jest Wi-Fi :)

Przede wszystkim to MY dziękujemy za współpracę i sprawienie, że wszyscy dobrze się bawili.

Masz może jeszcze gdzieś prezentację, którą dla nas zrobiłeś? Chcielibyśmy zachować ją na
pamiątkę.

Poniżej nasze referencje, szczere, więc mam nadzieję, że będą Ci odpowiadać. I wybacz, bo może
trochę przy długie... ;)

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Rottach-Egern, 11.06.15

Â Â  Dj idealny, to taki, który jest niezależny i współpracujący zarazem. Jako &";szef sali&"; musi umieć
skoordynować swoją pracę z cateringiem, fotografami i kamerzystą, tak aby wzajemnie sobie nie
przeszkadzali, a jednocześnie wykazać się pewną empatią dostosowujac swoje działania do atmosfery
panującej wśród gości weselnych, odciążając przy tym maksymalnie parę młodą. Nie bać się
ingerować we wcześniejsze ustalenia dla dobra sytuacji, ale pozostawać w dyskretnym kontakcie z
osobą tzw. decyzyjną (czyt. po prostu trzeźwą ;) ).

My takiego nawet nie szukaliśmy, wierząc, że sami nad wszystkim zapanujemy, a jednak znaleźliśmy i
polecamy!

Â Â  Po wcześniejszym zaplanowaniu atrakcji, które pojawiły się w trakcie zabawy weselnej, Bartek
dostał zupełnie wolną rękę, co do wyboru muzyki, czasu, w którym pojawiały się kolejne atrakcje,
konkursy itp., a nawet wydawane były posiłki, czasem bowiem lepiej było przedłużyć nieco czas
miedzy gorącymi posiłkami, aniżeli przerwać zabawę.

Bartek naprawdę się sprawdził, za co bardzo mu dziękujemy. Ja wdzięczna jestem przede wszystkim
za to, że udowodnił poniekąd, iż wesele bez disco polo wcale nie musi być nudne, bądź sprawiać, że
część z zaproszonych osób czuje się w jakiś sposób pominięta.

Chętnie powtórzyli byśmy ten wieczór, póki co pozostają jednak piękne wspomnienia.

Dziękujemy,
Sylwia i Robert Duwe

1 cze 2015 10:40 &";DJ  WODZIREJ Bartosz Iwanowski&"; <b.iwanowski@wp.pl> napisał(a):

Cześć,

raz jeszcze dziękuję za współpracę :)

Â 

Jeżeli jesteście zadowoloni z moich usług bardzo Was proszę o kilka zdań rekomendacji w formie
e-maila :)

Â 

Â 

Pozdrawiam

DJ  Wodzirej Bartosz Iwanowski
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Â 

e-mail: b.iwanowski@wp.pl

tel. 661 - 801 - 866Â Â Â 

Â 

Warte poznania:

www.djzary.pl
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Data: Czwartek, 11 Czerwca 2015 21:34
Nadawca: Magdalena Smigaj <magdasmigaj@wp.pl>
Odbiorcy: DJ & WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Odp: Wesele

Hej przepraszamy, że dopiero teraz się odzywamy ale dopiero się ogarneliśmy :)
Chcemy serdecznie podziękować za fantastyczną oprawę muzyczną na naszym weselu. Zarwno my
jak i goście bawiliśmy sie wyśmienicie. Jeśli poszukujecie DJ-a z klasą, kulturą osobistą, charyzmą i
pasją w oczach, a zarazem świetnym poczuciem humoru i nieskończoną energią to serdecznie
polecamy:)
Magda i Tomek

Iłowa 05.06.2015r
Dnia Wtorek, 5 Maja 2015 21:23 DJ  WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl> napisał(a)

Cześć,W dniach 13.05.2015r. - 22.05.2015 będę na urlopie :)

Jeżeli będziecie chcieli spotkać się ze mną przed Weselem to proszę o kontakt po 22.05.2015r.:)
Pozdrawiam

DJ  Wodzirej Bartosz Iwanowski
e-mail: b.iwanowski@wp.pl

tel. 661 - 801 - 866
Warte poznania:

www.djzary.pl

Strona 1/1 2015-06-11, 21:34



Data: Czwartek, 28 Maja 2015 22:02
Nadawca: stingus9 <stingus9@o2.pl>
Odbiorcy:  <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Od AGATY i RAFALA

Chcieliśmy z całego serca podziękować za poprowadzenie Naszego Wesela (25.04.2015).
Zdecydowaliśmy się na DJa na weselu i to był strzał w 10! My i goście jesteśmy zachwyceni oprawą
muzyczną, zabawami oraz zaangażowaniem Bartka. Całe wesele było dopracowane od A do Z, czyli
tak jak mogliśmy sobie tylko wymarzyć. Jeśli ktoś z Was w tym momencie jeszcze się waha, to
możemy podpowiedzieć aby się spieszył z decyzją (na TAK) bo terminy napięte!!! ď•� Szczerze
POLECAMY!!! Agata i Rafał ď•�
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Data: Poniedziałek, 1 Czerwca 2015 20:58
Nadawca: Klaudia Felińska <kfelinska@gmail.com>
Odbiorcy: DJ & WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Rekomendacja

Wesele było bardzo udane, wszyscy goście - zachwyceni. Wiele osób było mile zaskoczonych, jak
dobrze można się bawić z DJ-em, bo jednak większość była przyzwyczajona do orkiestry na weselu.
Współpraca z Bartkiem była konkretna i bezproblemowa. Z czystym sumieniem wszystkim go
polecamy! Niczym się nie musieliśmy martwić. DziekĂšjemy za świetną zabawę. Klaudia i Mateusz
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Data: Piątek, 24 Kwietnia 2015 10:00
Nadawca:  <justys8961@wp.pl>
Odbiorcy: DJ & WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: REFERENCJE

W 100 % polecamy DJ Bartka.Wesele było bardzo udane dzięki super dobranej muzyce,wspaniałym
zabawą prowadzonym przez Niego.Goście jak i my świetnie się bawiliśmy.Pełen profesjonalizm
podczas przygotowań jak i podczas wesela.Jesteśmy zadowoleni ze wspłpracy z Bartkiem życzymy
sukcesw i polecamy wszystkim jego usługi na wesela jak i na inne imprezy.Dziękujemy bardzo i
pozdrawiamy Justyna i Bartosz.
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Data: Środa, 6 Maja 2015 13:59
Nadawca: popov <popov@vp.pl>
Odbiorcy: b.iwanowski@wp.pl <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: rekomendacja i list żelazny od państwa Kiek

Witam wszystkich niedowiarków i tych którzy się zastanawiają nad wyborem wodzireja lub DJ na swoje
wesele.

Ja i moja żona złudzeń już nie mamy gdyż wspaniała zabawa i wyborna atmosfera jaką sprawił nam
Pan Iwanowski była jak wisienka na naszym torcie weselnym i teraz nie żałuje,że to właśnie jego
wybraliśmy.Pełen profesjonalizm, takt i doświadczenie zawodowe Pana Bartosza procentuje. Nie ma
się co zastanawiać, dzwońcie rezerwujcie termin a na pewno nie będziecie żałować.
Pozdrawiam i namawiam do współpracy z całą odpowiedzialnością.
-- 
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„Prowadzenie wesela oceniamy na bardzo dobry. Pełna konsultacja z parą młodą przed, jak i w czasie 

imprezy pozwalały czuć się swobodnie, bez obawy, że pewne etapy będą za szybko lub za późno, a 

zabawy nie będą dopasowane do charakteru gości. Miła atmosfera oraz profesjonalizm pozwalają na 

prowadzenie imprez na najwyższym poziomie.” 

Piotr i Iza Owsianko 



Data: Wtorek, 28 Kwietnia 2015 09:08
Nadawca: Elżbieta Fougere <el-france.fougere@wp.pl>
Odbiorcy: DJ & WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Odp: Prośba :)

Witaj Bartoszu,
Pan Bartosz Iwanowski profesjonalnie i z humorem przeprowadził imprezę integracyjna firmy
"El-France".

Umiejętnie powplatał gry i konkursy pomiędzy bloki muzyczne.Uczestnicy imprezy wysoko ocenili
prace Pana Bartosza.Wszyscy bawili sie rewelacyjnie.

Elżbieta Fougere "El-France"
Ps.Przepraszam za opźnienie w napisaniu referencji ale przy nadmiarze pracy pewne rzeczy umykają.

Jeszcze raz dziękuję za wspłpracę .

Pozdrawiam

Ela
Dnia Poniedziałek, 27 Kwietnia 2015 13:51 DJ  WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>
napisał(a)

Cześć Ela,znalazłabyś chwilę, żeby napisać kilka słw rekomendacji w formie zwykłego maila?:)
Pozdrawiam

DJ  Wodzirej Bartosz Iwanowski
e-mail: b.iwanowski@wp.pl

tel. 661 - 801 - 866
Warte poznania:

www.djzary.pl
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Data: Sobota, 28 Lutego 2015 21:03 
Nadawca: kasiawalczak <kasiawalczak@buziaczek.pl> 
Odbiorcy: b.iwanowski@wp.pl b.iwanowski@wp.pl 
 
Kopia do: nie ma odbiorców kopii 
 
Temat: studniówka zsipkz rekomendacja 

 

Studniówka – luty 2015 rok 

 

Było super. W imieniu uczniów i nauczycieli bardzo, bardzo dziękujemy!!!!! Młodzież, ale też 

grono pedagogiczne  bawiło  się fantastycznie. Zabawy, muzyka itd – wszystko trafione w 

10-tkę  . Pełen profesjonalizm, poczucie humoru i bardzo dobre prowadzenie imprezy!!!!!!! 

Byłam już na kilku studniówkach, ale ta najbardziej zostanie mi w pamięci – w dużej mierze 

dzięki dobrej konferansjerce    

 



Data: Niedziela, 1 Marca 2015 11:59
Nadawca: jo aska <jo.aska02@googlemail.com>
Odbiorcy:  <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Rekomendacja

Dziękujemy za świetnie poprowadzone nasze polskie/niemieckie wesele 20.02.2015.
Goście są bardzo zadowoleni i my również. Muzyka i zabawy integracyjne były
świetnie dobrane.
DJ Bartek to profesjonalista w każdym calu, indywidulane podejście do każdej
pary i imprezy. Na spotkaniu przed ślubem i przez maila wszystko uzgodniliśmy i
wszystko odbyło się według planu i naszych życzeń. Z całego serca, gorąco
polecamy wam współpracę z DJ Bartkiem!!!! Na pewno nie będziecie żałować!!!! Gorąco
polecamy tym wszystkim, którzy chcą się dobrze i swobodnie pobawić.

Jeszcze raz z całego serca mu dziękujemy!!!
Asia i Tomek

(Berlin, 01.03.2015)
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Wschowa 18-07-2013 

Iwona i Jacek Skrzypczak  

 

Na samym początku pragniemy Ci jeszcze raz bardzo podziękowad w imieniu 

własnym, rodziców, świadków oraz wszystkich gości za tak wspaniałą oprawę 

muzyczną naszego wesela. Wesele było zorganizowane bardzo profesjonalnie. Każdy 

szczegół dopracowałeś bardzo dokładnie. Twoja pomysłowośd i otwartośd sprawiła, iż 

nasi goście byli bardzo zadowoleni i pełni podziwu. Wesele było pełne miłych 

niespodzianek, nie było czasu na nudę. Ciężko nam wyrazid w słowach nasze 

zadowolenie i wdzięcznośd wobec Ciebie. Jesteśmy bardzo ale to bardzo zadowoleni, 

że właśnie Tobie powierzyliśmy nasze wesele. Gdybyśmy znów mieli wybierad to bez 

chwili wahania wybrali byśmy Cię ponownie.  Dziękujemy z całego serca i mamy 

nadzieję, że będziemy mieli okazję się jeszcze spotkad. Z całą pewnością będziemy 

polecad Twoje usługi. 

 Jeszcze raz bardzo Ci dziękujemy. Pozdrawiamy Iwona i Jacek Skrzypczak 

P.S. Poniżej kilka zdjęd z wesela. 

 



 

 

Jeszcze raz DZIĘKUJEMY !! 



 

Przesyłamy gorące podziękowania dla DJ- Bartosza Iwanowskiego, który w dniu 21.09.2013r. 

poprowadził nasze wesele. Wybranie własnie jego było jak strzał w dziesiątkę. Muzyka bardzo dobrze 

dobrana, aż nogi same chciały tańczyć. Zaplanował on  każdy punkt wesela, oraz świetne zabawy wraz z 

oczepinami. Wielu gości dziękowało nam za cudowne wesele jak i samą oprawę muzyczną. Ciesze się, że 

to właśnie Bartek był Wodzirejem na naszym weselu. Z pełnym przekonaniem możemy powiedzieć , że Dj 

stanął na wysokości zadania i wykazał się przy tym ogromnym profesjonalizmem jak i doświadczeniem. 

Jeszcze raz DZIĘKUJEMY.  

 

Justyna i Damian Hajdukiewicz 

 

  

 

 

 

          



WESELE 
15.09.2012 r. 

 Zaczynając od początku… to z Dj-em 

nawiązaliśmy kontakt mailowy już w lutym i od 

naszego pierwszego spotkania, do którego doszło na 

targach ślubnym, zrobił na nas takie ogromne wrażenie, 

że nie wahając się długo wybór padł właśnie na niego. 

Przez cały ten okres przygotowań ślubnych 

kontaktowaliśmy się mailowo. Po pierwsze dj ma takie 

wspaniałe pomysły, jeżeli chodzi o pierwszy taniec, 

konkursy (sypał jak z rękawa) i w ogóle cały scenariusz 

wesela, że to się nie da opisać – po prostu pełen 

profesjonalizm.  

 Wesele poprowadził na 100 %, goście byli 

zaszokowani. Wyczuwał atmosferę, dobierał 

odpowiednio utwory, był po prostu co tu dużo mówić 

zorganizowany. Sprzęt rewelka, brzmienie z głośników 

wspaniałe i czyste, światła elegancko dobrane do 

klimatu weselnego – jednym słowem cudnie. 

 

Dziękujemy i polecamy!!! 

        Pozdrowienia 

       od Gości i Młodej Pary 

          

Karolina i Błażej Sawiccy 

 



Data: Wtorek, 13 Sierpnia 2013 13:28
Nadawca: Rafał Nozderko <nozderkorafal@wp.pl>
Odbiorcy: DJ & WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Podziękowania

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować Bartoszowi Iwanowskiemu za wspaniałe prowadzenie
naszego wesela. Sprawił On, że ten najważniejszy dla nas wieczór stał się magicznym spektaklem,
którego goście długo nie zapomną. Kiedy zaczynaliśmy organizować nasze wesele wiele było
wątpliwości czy to dobry pomysł zapraszać DJ'a na naszą imprezę,ale teraz mogę szczerze
powiedzieć, że BYŁO WARTO!!! Ze zdumieniem patrzyliśmy jak Bartek porywa do wspólnej zabawy
gości tak bardzo zróżnicowanych wiekowo. Dla 
niego nie było rzeczy niemożliwych, łamanie stereotypów to jego specjalność!! Mam tylko "żal" do
Bartka o to, że momentami czułem jakby to on był bohaterem tego wieczoru a nie my, ale jak się
zaprasza kogoś tak fenomenalnego to trzeba się z tym liczyć hehe.

                                                        !!!!!!WIELKIE DZIĘKI BARTKU!!!!!!! 

Rafał i Magdalena Nozderko. Pozdrawiamy!
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Data: Wtorek, 13 Sierpnia 2013 10:50
Nadawca: Milena Szczublewska <milenasz23@wp.pl>
Odbiorcy: DJ & WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Odp: Prośba o rekomendację:)

Hej :)
Czekam na zdj od fotografki i miałam nadzieję że na jakieś się załapałeś i od razu Tobie wyślę.
Serdecznie podziękowania za wspaniałą oprawę muzyczną naszego wesela, dla niesamowitego i
genialnego Dj Bartosza. Prowadzenie, poczucie humoru, zrozumienie gustw muzycznych gości było
bezbłędne. Wszyscy bawili się wspaniale. Musimy skromnie przyznać, że było to najlepsze wesele na
ktrym byliśmy. Cudownie ze było to nasze własne :). Gorąco polecamy.
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Data: Wtorek, 9 Lipca 2013 19:58
Nadawca: Monika Kowal <kowalewska.monika.1988@gmail.com>
Odbiorcy: Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Rekomendacja.

Dziękujemy bardzo serdecznie za świetną zabawę, super muzykę i cały pozytywny charakter naszego
wesela. Dzięki Tobie było bardzo miło i wesoło. 
Nadałeś charakter szczególnemu dla nas dniu. 
Wielkie dzięki :) :* 
Monika i Radek. 
P.S. Prosimy o prezentacje, najlepiej z nagranym komentarzem ;*

Strona 1/1 2013-07-09, 19:58



Data: Wtorek, 9 Lipca 2013 22:28
Nadawca: Patrycja Świstowska <p.swistowska@o2.pl>
Odbiorcy: DJ & WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Rekomendacja

Z przyjemnością polecamy DJ Bartosza Iwanowskiego,
który prowadził nasze wesele. Bartek czuwał nad przebiegiem całego wesela,
dzięki czemu my mogliśmy tylko się bawić:)
Bartka cechujepełen
profesjonalizm, zaangażowanie oraz wysoka kultura osobista.
PonadtoBartek jest bardzosympatyczną
osobą,otwartąna wszelkie propozycje i wszystko można z nim
uzgodnić-zarówno przed jak i w trakcie
imprezy.
Gorąco
polecamy Bartka jako super DJ i wodzireja.

Patrycja i
Robert

Strona 1/1 2013-07-09, 22:28



Data: Czwartek, 23 Sierpnia 2012 15:15
Nadawca: Joanna Grzywacz <j.grzywacz@interia.pl>
Odbiorcy:  <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Rekomendacja

Chcielibysmy podziekowac Bartkowi za poprowadzenie naszych poprawin. Bylo naprawde super!
Spelnil w 100% nasze oczekiwania i rozbawil niesamowicie gosci, ktorzy pomimo zmeczenia nie
schodzili z parkietu. Profesjonalizm, wysoka kultura osobista i zaangażowanie w to co robi. Znakomicie
dostosowal muzyke, trafil w nasze gusta i swietnie poprowadzil przyjecie! Z calego serca polecamy
Bartka!

Asia i Marcin Harasimowicz.

-- Pozdrawiam Asia Grzywacz-Harasimowicz

Strona 1/1 2012-08-23, 15:15



Data: Poniedziałek, 14 Stycznia 2013 15:34
Nadawca: Marlena Kaczmarzyk <marlena.kaczmarzyk@o2.pl>
Odbiorcy:  <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Â 
Bardzo profesjonalny Dj z dużym doświadczeniem. Idealnie poprowadził studniówkę, gdzie goście byli
pod wielkim wrażeniem, każdy bawił się znakomicie. Dobra muzyka, porywająca do tańca. Bartosz to
nie tylko Dj ale i znakomity wodzirej, który nie tylko puszcza muzykę lecz od początku do końca
prowadzi całą imprezę. Ma mnóstwo pomysłów, gier oraz potrafi zachęcić gości do wspólnej zabawy.
Przede wszystkim bardzo angażuje się w swoją pracę, widać, że nie jest dla niego najważniejsze
wynagrodzenie lecz zadowolenie gości. Bardzo otwarty na pomysły i propozycję innych. Stwarza
niesamowitą atmosferę oraz tworzy klimat imprezy. Dzięki niemu nasz parkiet cały czas był pełny,
goście bardzo chwalili wybór właśnie tego znakomitego Dj-a. Polecamy współpracę z Bartoszem, jest
godny zaufania i można być pewnym, że impreza z jego udziałem gwarantuje świetną zabawę i
niezapomniane wrażenia gości. Jeszcze raz dziękujemy za wspaniałą studniówkę! ;)

Strona 1/1 2013-01-14, 15:35



Data: Wtorek, 15 Stycznia 2013 12:47
Nadawca: Dorota Hanuszewska <dorota.hanuszewska@gmail.com>
Odbiorcy: Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Podziękowania

Podziękowania
Dyrekcja, nauczyciele ale  przede wszystkim uczniowie Zespołu Szkół i
Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze serdecznie dziękują
Panu Bartoszowi Iwanowskiemu za wyjątkowe wrażenia i niezapomniane
wspomnienia, które na zawsze pozostaną w pamięci maturzystów oraz
nauczycieli , uczestniczących w balu studniówkowym  w dniu 11 stycznia
2013r.
Dziękujemy za wspaniałą muzykę, sympatyczne konkursy, profesjonalne
prowadzenie imprezy i osobisty kontakt z osobami, które bawiły się
tego dnia do samego rana.
Szczerze polecam Pana Bartosza wszystkim organizatorom podobnych imprez.
W imieniu zachwyconych uczestników :wychowawczyni klasy IV TOUG Dorota
Hanuszewska
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REKOMENDACJE 

 

6 października 2012 - to był jeden z ważniejszych dni  w naszym życiu. Bardzo nam zależało, żeby 

wszystko odbyło się idealnie, dokładnie tak, jak to zaplanowaliśmy. Tak też się stało. Miały na to 

wpływ następujące elementy i osoby: kwiaciarnia, szofer i samochód, ceremonia w kościele i osoby ją 

prowadzące, lokal  i jego wystrój wraz z obsługą oraz potrawy, ale również nasz Wodzirej – Bartek 

Iwanowski. Jeszcze przed weselem można było liczyd na pomoc Bartka oraz jego cenne uwagi w 

kwestii organizacji całego wesela. Co tu dużo mówid - zna się gośd robocie. 

Profesjonalne oświetlenie i nagłośnienie oraz podejście do tematu stanowią Bartka niezwykle 

ważnym elementem każdej udanej imprezy. Muzyka  w trakcie wesela była bardzo zróżnicowana 

więc dla każdego, można to było zauważyd, gdyż parkiet nigdy nie był pusty, a wręcz zawsze był pełny 

gości. Utwory muzyczne przeplatały się z zabawami, które zachęcały gości do udziału w nich. Jednym 

słowem od  początku do kooca wesela było super i to dzięki Bartkowi, za co chcielibyśmy mu 

serdecznie podziękowad. Poprowadził nasze wesele wraz z oczepinami bardzo profesjonalnie. Nasi 

goście byli zachwyceni. Zabawa trwała cały czas, bo nasz Wodzirej nie pije alkoholu w trakcie wesela 

więc nie ma potrzeby przerywania na przysłowiowego „jednego”. Nie jedna orkiestra nie dorasta mu 

do pięt. 

Polecamy Bartka wszystkim osobom, którym zależy na tym, aby ich impreza była udana i 

niezapomniana, tak jak nasza. 

 

Anna Karina i Krzysztof Runowscy 



 

 

 

Serdeczne podziękowania za wspaniałą zabawę, niezapomniane chwile 

dzięki licznym atrakcjom, świetną organizację i kontakt z gośćmi. Niesamowite 

zaangażowanie w przygotowania oraz realizację wesela i doświadczenie 

Bartka, sprawiły, że wszystko przebiegło zgodnie z planem, a goście byli 

zachwyceni szerokim wachlarzem utworów muzycznych, atrakcjami oraz 

niespotykanymi wcześniej zabawami i konkursami z dyplomami i nagrodami. 

Wszyscy goście bawili się na parkiecie do ostatniej piosenki i wynieśli piękne 

wspomnienia. Z pełną odpowiedzialnością polecamy usługi Bartka. 

 

 

Maja & Patryk 

Sława, 09.06.2012 r. 

  

 



Data: Czwartek, 8 Listopada 2012 12:54
Nadawca: Zuzanna Jamza <zuzannajamza@wp.pl>
Odbiorcy:  <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Impreza Urodzinowa

Impreza Urodzinowa
18-stka i 18-stka z 22 letnim doświadczeniem :)

Dzieki Bartkowi Imprezę Można Dodać do Najbardziej Udanych
Świetna Muzyka lata 80-te jaki i Współczesne.
Organizowane przez Bartka Zabawy Były Mile odebrane przez Młodsze jak i Starsze Toważystwo :)
Polecam Współpracę w pełni zorganizowanym i Towarzyskim jak za pewne z poczuciem humoru
Bartkiem.
Wpełni jest Wart Tego co robi na Zabawach tego
typu.

Z Poważaniem .

Zuzanna Jamza
oraz
Katarzyna Jamza
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Data: Poniedziałek, 29 Października 2012 20:33
Nadawca: Katarzyna Dumieńska <k.dumienska@poczta.fm>
Odbiorcy:  <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: wesele 8.09.2012r.

Współpracę z Bartkiem polecamy z czystym sumieniem! Przede wszystkim za profesjonalne podejście
do sprawy i praktyczne rady, jeżeli chodzi o przebieg całej imprezy! No i oczywiście za muzykę, która
podrywała do tańca całą salę - dzięki temu wszystkiemu bawiliśmy się z naszą rodziną i przyjaciółmi do
białego rana! Miło wspominamy Nasz Wieczór:)
Jeszcze raz bardzo dziękujemy!
Kasia i Piotr Trubiło

Strona 1/1 2012-10-29, 20:33



Data: Niedziela, 28 Kwietnia 2013 08:55
Nadawca: Natalia Łukasik <natalia_anna86@wp.pl>
Odbiorcy: DJ & WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Odp: ROZLICZENIE

hej Bartek,
przepraszamy że tak późno rekomendujemy ale jest:

"DJ Bartek  poprowadził nasze wesele w sposób
jak najbardziej profesjonalny!
Wszyscy goście (również ci starsi) byli bardzo zadowoleni.
Dziękowali nam za super zabawę !
My cieszymy się, że poprzez DJ Bartka sprawiliśmy
tyyyyle radości naszym bliskim !

Natalia i Mariusz

Strona 1/1 2013-04-28, 08:55



8/17/2013 

 

 

List Polecający 

Chcielibyśmy serdecznie podziękować i przede wszystkim  polecić usługi DJ’a 

Wodzireja Bartosza Iwanowskiego. Nasze wesele odbyło się 17.08.2013. 

 Bartek jako DJ i Wodzirej wykazał się pełnym profesjonalizmem wspaniałym 

poczuciem humoru jak i wyczucia gustu gości. Muzyka była podzielona na bardzo fajne bloki 

tematyczne dzięki czemu goście wpadali w wspaniały wir zabawy i tańca. Wszystkie zabawy 

i konkursy zarówno na oczepinach jak i w innych chwilach wesela były bardzo zabawne i 

poprowadzone ze smakiem. Wielu gości po weselu potrafiło powiedzieć że było to najlepiej 

poprowadzone wesele na jakim kiedykolwiek byli.  My uważamy tak samo i z pełną 

odpowiedzialnością polecamy usługi Bartka. 

Profesjonalny DJ, wspaniałe nagłośnienie i idealne prowadzenie zabawy to jest to co 

sprawiło że nasze wesele przebiegło w idealnej atmosferze dzięki czemu nie musieliśmy się 

niczym stresować a jedynie się dobrze bawić. 

Serdecznie dziękujemy za tą wspaniałą zabawę i polecamy wszystkim, którzy szukają 

naprawdę dobrego DJ’a i wodzireja! 

 

 

Monika i Maciej Lewoniec 

 



Data: Niedziela, 28 Października 2012 13:36
Nadawca: Wioletta xxxx <wiola664@wp.pl>
Odbiorcy:  <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Wesele 20.10.2012 r.
Rekomendacja.
Bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować Bartkowi za całokształt naszego wesela,oprawę
muzyczną,świetną zabawę.Jest on wg. nas najlepszym D.J jakiego dotąd poznaliśmy.Potrafi
dopasować muzykę do rżnej grupy wiekowej.Jest dobrze zorganizowany.Zwraca uwagę na potrzeby
Młodych.Wspaniale poprowadził odczepiny i całe wesele.Goście byli zachwyceni i podziwiali,że tak
świetnie można się bawić przy D.J . Pełny
profesjonalizm.Jest super D.J jak i wodzirejem,ktry wymyśla szereg zabaw cieszących się wielkich
powodzeniem wśrd gości.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego,ze tak wspaniale poprowadził nasze wesele.

Bardzo gorąco dziękujemy i na pewno Bartka Iwanowskiego będziemy polecać innym.Super
wesele,świetna zabawa!Dziękujemy!
Wioletta i Sebastian Kaczmarek.
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Data: Niedziela, 3 Listopada 2013 13:24
Nadawca: Aga <arozinska5@o2.pl>
Odbiorcy: DJ & WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Re: PREZENTACJA :)

Hej Bartku,
dziękujemy za poprowadzenie naszej imprezy weselnej. Bardzo nam się
podobało, gościom również. Zabawa była świetna. Okraszona dowcipem i
humorem. Wszyscy byli zadowoleni. Goście także świetnie się bawili.
Cały czas coś się działo. Zabawy w trakcie wesela i podczas oczepin
fantastyczne jak i całe prowadzenie, tak jak się umówiliśmy.  :-)   Jeszcze raz
bardzo dziękujemy  :-)
Aga i Marek

W załączeniu kilka wspólnych fotek.

W dniu 2013-10-19 16:23, DJ
WODZIREJ Bartosz Iwanowski pisze:
Pozdrawiam

Bartosz Iwanowski

 

 

OPRAWA IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH

BARTOSZ IWANOWSKI

68-320 Jasień, ul. Lubska 38/3

NIP: 928-203-01-39  Regon: 081095470

e-mail: b.iwanowski@wp.pl www.djzary.pl

tel. 661 - 801 - 866   
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Data: Środa, 19 Grudnia 2012 09:29
Nadawca: justa79.31 <justa79.31@o2.pl>
Odbiorcy:  <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: witaj

Przepraszam że tak długo czekasz na opinie wystawioną przez nas,ale dopiero teraz znalazłam czas
hihihi:)musze przyznać że jestes najlepszy z Dj jakich poznałam i jestem bardzo zadowolona bo dzięki
Tobie spełnioło mi się moje marzenie,bo dzięki Tobie goście się zajefajnie bawili impra była super
dziękuję Ci za spełnienie marzeń bardzo duży plus dla Ciebie. Życzy Justyna z Mariuszem z Żar
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Data: Czwartek, 23 Maja 2013 21:25
Nadawca: Edycia <edudzic@interia.pl>
Odbiorcy:  <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: podziękowanie

Bartku, chcieliśmy Ci serdecznie podziękować za udział w naszym przyjęciu weselnym. Pomimo
ciężkich dla Nas chwil wszystko się udało i było na najwyższym poziomie czego dowodem są opinie
gości a także ich czynny udział w weselu. Jesteśmy Ci bardzo wdzięczni. Profesjonalista. Najlepszy.
Polecamy!!! Edyta i Marcin Gruszka

Strona 1/1 2013-05-23, 21:25



 



Wesele 22.09.2012 r.    
 

Chcielibyśmy podziękować Bartkowi za oprawę 

muzyczną oraz poprowadzenie naszego wesela.  

Jest on naszym zdaniem jednym z najlepszych DJ-ów. 

Dopasowuje muzykę do bawiących się osób. Każdy 

znajdzie u niego coś dla siebie. Prowadzi świetnie 

oczepiny oraz zabawy w trakcie wesela. Jest osobą 

dobrze zorganizowaną a przede wszystkim 

profesjonalistą. Posiada bardzo dobry sprzęt  

oraz oprawę świetlną dopasowaną do klimatu 

weselnego. Jesteśmy z niego bardzo zadowoleni i co 

najważniejsze gościom też się podobało na weselu a to 

także zasługa Bartka. Jeszcze raz dziękujemy oraz 

polecamy Bartka Iwanowskiego na wesela ;-)  

Dobre i udane wesele to tylko z Nim !!! 

 

 
 

Pozdrawiamy! 
Małgorzata i Krzysztof 

Senyk 



Data: Piątek, 19 Października 2012 22:13
Nadawca: roses90 <roses90@o2.pl>
Odbiorcy: Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: rekomendacja od Kasi i Wojtka

Chcielibyśmy polecić Dj Bartka wszystkim Młodym Parom za jego profesjonalizm, dbałość o szczegóły,
super pomysły, wymyślne zabawy weselne, zwracanie uwagi na potrzeby i sugestie Młodych. Dj
naprawdę zna się na rzeczy, muzyka jest dobrana do osób bawiących się, a co najważniejsze oprócz
nas bardzo zachwyceni byli goście, wszyscy podkreslali, że nie spodziewali się tak dobrej zabawy przy
Dj, więc nie należy się bać tylko brać ! Nie fałszuje jak zespół, je połowę mniej i przede wszystkim jest
1- osobowy = same plusy ! Naprawdę szczerze polecamy, Dj godny zaufania .
Â 
Kasia i Wojtek Bagińscy
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            Witamy Chcielibyśmy serdecznie podziękować  za niesamowitą 

aranżację muzyczną, a także atmosferę zabawy, jaką stworzył DJ Bartosz 

Iwanowski  na naszym  weselu.   Cała impreza była poprowadzona                   

z odpowiednim wyczuciem chwili.                                                                                                               

Bartek  profesjonalnie wykonuje swoją pracę. Osobiście zaangażował się          

w się w organizację uroczystości. Przygotował program wesela , wykazał się 

elastycznością  w dostosowaniu do naszych potrzeb. Umiejętnie poprowadził  

zabawy. Muzyka w 100% trafiała w gusta wszystkich obecnych, zarówno tych 

starszych jak i młodszych, co niejednokrotnie podkreślali podczas wesela sami 

goście. Miłym zaskoczeniem było również to, iż mogliśmy wkomponować  nasze 

ulubione, niejednokrotnie nietypowe utwory.         

            Bartek jest człowiekiem wesołym i łatwo nawiązującym kontakt z 

ludźmi co bardzo ale to bardzo liczy się przy prowadzeniu tego typu imprez:)Po 

prostu "wychodzi" do ludzi..  Bezproblemowy kontakt zarówno telefoniczny, e-

mailowy, jaki i osobisty. 

              Otwartość i osobowość DJ  w połączeniu z profesjonalnym sprzętem, 

wysoka kultura osobista oraz ogrom energii i pomysłów spowodowały, że nasze 

wesele było wyjątkowe i niezapomniane, za co Mu serdecznie dziękujemy. 

Zresztą co tu dużo pisać - po prostu profesjonalista, sympatyczny i elastyczny 

na prawdę godny polecenia! 

                                                                          Państwo Zielińscy  

 



Data: Środa, 17 Lipca 2013 20:35
Nadawca: Filip Nuckowski <filip.nuckowski86@wp.pl>
Odbiorcy: Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: podziękowania

Witam!
 Pewno wiele osób czytających tą rekomendację wacha się w związku z wyborem: 
?kapela? vs. ?dj?
My również staliśmy przed takim wyborem wiedząc, że jest to najważniejszy element wesela, ale
zaryzykowaliśmy. Mimo obaw, że z wesela zrobi się dyskoteka oddaliśmy los naszego wesela w ręce
Bartka. Ten chłopak mimo młodego wieku posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu wesel,
znakomicie ?czyta? to, co się dzieje na parkiecie i potrafi dostosować muzykę oraz zabawę do gości.
Współpraca z Bartkiem układała się znakomicie. Jeżeli o coś prosiliśmy było to realizowane z pełnym
profesjonalizmem i 
zaangażowaniem a jego praca nie ogranicza się do puszczania muzyki z komputera.
Jeżeli wąchacie się czy jest On osobą, której można powierzyć poprowadzenie tego najważniejszego
wieczoru w Waszym życiu to trafiliście najlepiej jak można było.

Jeszcze raz wielkie dzięki Bartek!
Filip i Kamila
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Gimnazjum w Pomorsku                                                                                 Pomorsko,  22.06.2013 

ul. B. Chrobrego 51 

66-105 Pomorsko 

 

 

 

REKOMENDACJA 

Społeczność naszej szkoły miała niebywałą przyjemność uczestniczenia w Balu Gimnazjalnym,          

o którego oprawę muzyczną zadbał Pan Bartosz Iwanowski      . 

Z czystym sumieniem możemy polecić Pana Iwanowskiego. W swojej roli spisał się 

rewelacyjnie, zarówno gimnazjaliści jak i rodzice i nauczyciele praktycznie nie schodzili        

z parkietu. Pan Bartosz ma doskonałe wyczucie gustów muzycznych uczestników zabawy. 

Jest zaangażowany w to, czym się zajmuje, co ma swoje odzwierciedlenie w zadowoleniu 

balowiczów.  

Pan   Iwanowski   cechuje się dużą kulturą osobistą i taktem, potrafi umiejętnie dobrać 

zabawy i konkursy towarzyszące tańcom tak, by nikt nie czuł się znudzony. 

 

Bardzo dziękujemy za cudowną zabawę, życzymy wszystkim Pana przyszłym klientom przynajmniej 

w połowie tak udanego balu jak nasz. 

Agnieszka Poślednia i Marzena Stopel 

                                                                                                         wychowawczynie klas III 

 

 

 



Data: Środa, 26 Czerwca 2013 22:52
Nadawca: agnieszka fornal <agnieszkafornal@o2.pl>
Odbiorcy: DJ & WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

HEJ :)
Tak od godziny się zastanawiam co mam napisać,ale nie mam sie do czego przyczepić :D
.Współpraca z Tobą była genialna , masz mnóstwo świetnych pomysłów :))))) wesele było
cudowne,zabawy śmieszne i czułam że nie muszę się o nic martwić, bo to Ty dbasz o to ,aby wszystko
poszło sprawnie jestem zauroczona Twoją osobą i niebywałym profesjonalizmem . Goście byli
zachwyceni :) oczywiścieÂ  znalazła się jedna blondynka ,której nie podobały się przerwy na posiłek
ale była wyjątkowo ''mało trzezwa'' wiec nie ma sie czym przejmować ;p jesteśmy zaszczyceni i bardzo
szczęśliwi ,że to właśnie Ty prowadziłeś nasze wesele :)))
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Z całego serca
dziękujemy za serce jakie włożyłeś w prowadzenie tej imprezy Agnieszka i Krzysztof
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Dziękujemy serdecznie Bartkowi Iwanowskiemu za 
zapewnienie wspaniałej zabawy nam i gościom na naszym 
weselu.  
Bartek doskonale sprawdził się jako dj i wodzirej. Dostosował 
zabawy weselne do naszych oczekiwań, współpraca z nim 
podczas ustalania scenariusza wesela przebiegała gładko i 
sprawnie. Świetnie też wybrał momenty zagrania naszych 
ulubionych piosenek, o które Go prosiliśmy. 
 
Jesteśmy Ci bardzo wdzięczni, polecamy znajomym i życzymy 

wielu wesel, na których zagrasz 
 
 
 

Gabriela i Damian Klessa 
14.04.2012. 

 
 

 



Data: Piątek, 11 Października 2013 17:55
Nadawca: Małgorzata Szyjkowska <malgosiaa111@wp.pl>
Odbiorcy: b.iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: :);)

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Bartoszowi Iwanowskiemu za wspaniałą zabawę podczas
Naszego Wesela. Był to piękny i niepowtarzalny dzień- chcąc nie chcąc STRESUJĄCY:), ale dzięki
Bartkowi, stres podczas Wesela był zredukowany do minimum- organizacja zabaw 1wsza klasa.My i
goście jesteśmy bardzo zadowoleni:). Mimo iż obawialiśmy się wybierając DJ, teraz nie żałujemy!!! i
oczywiście polecamy Bartka na oranizację wesel z czystym sumieniem:).

pozdrawiamy

Gosia i Daniel Kaczmarek
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Data: Czwartek, 14 Lutego 2013 20:23
Nadawca: kasia duraj <kasiaduraj2@wp.pl>
Odbiorcy:  <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: REKOMENDACJA

Bardzo profesjonalny Dj z dużym doświadczeniem. Idealnie poprowadził
imprezę urodzinową, gdzie goście byli pod ogromnym wrażeniem. Bardzo
otwarty na pomysły i propozycję innych. Dobra muzyka, porywająca do
tańca. Stwarza niesamowitą atmosferę oraz tworzy klimat imprezy. Dzięki
niemu  parkiet cały czas był pełny.  Utwory muzyczne przeplatały się z
zabawami, które zachęcały gości do udziału w nich.Polecam Pana Bartka wszystkim, którzy chcą, aby
ich impreza była udana.
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Data: Niedziela, 12 Października 2014 20:28
Nadawca: Patrycja Nowak <patunia99_99@o2.pl>
Odbiorcy: DJ & WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Re: Odp: Re: Odp: Re: WESELE 04.10.2014

Cześć! Już po weselu, a ciągle wspominamy jaka była świetna, udana impreza. Nikt nie był
zadowolony z wyboru djwodzireja i każdy szedł na wesele z obawą czy nie będzie brakowało
orkiestry.. I okazało się że ........ Wszyscy nasi gości byli zachwyceni, pod wielkim wrażeniem!!!!!!!!!!!
Cała organizacja, muzyka, oprawa i dbałość o szczegóły sprawiło, że nasze wesele jest
niezapomniane. Nie musieliśmy stresować się co, kiedy, po czym, żeby wszystko wyszło. Było
rewelacyjnie. Bez dwóch zdań najlepsza impreza na jakiej dotychczas byliśmy:) To że wybraliśmy
Ciebie było drugą najlepszą decyzją w tamtym, najważniejszym dla nas dniu. Pozdrawiamy serdecznie
i mamy nadzieję, że do zobaczenia!! ;)
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Data: Czwartek, 31 Lipca 2014 21:28
Nadawca: angelikatomczak <angelikatomczak@onet.pl>
Odbiorcy: DJ & WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Re: :)

Bartku dziękujemy za pełen profesjonalizm i twoje zaangażowanie , doskonały kontakt oraz
indywidualne podejście do nas. Nasze wesele było małe , ale dzięki twojej pracy było idealne.
Odpowiedni dobór utworów , piękne profesjonalne oświetlenie sprawiły ,że klimat wesela był
niepowtarzalny .Elastyczność w doborze utworów sprawiły ,że cały parkiet był pełen świetnie
bawiących się gości . O twoim profesjonalizmie świadczą telefony i gratulacje od naszych gości , którzy
twierdzili ,że z przyjemnością bawili się na weselu prowadzonym przez Ciebie . Dziękujemy za piękna
sesję zdjęciową , którą nam i naszym gościom zrobiłeś .Dziękujemy ,że zadbałeś nie tylko o
profesjonalną oprawę muzyczną , ale też zaangażowałeś się w trakcie trwania wesela w sprawy
organizacyjne jak choćby kontakt z obsługą przyjęcia . Jesteśmy pod wrażeniem twojej pracy .Bardzo
dziękujemy ci za wyjątkowy wieczór . Praca z tobą była dla nas przyjemnością . Dziękujemy . Angelika
i Maciej- wesele Qubus 19.07.2014
W dniu 2014-07-21 21:12:15 użytkownik DJ  WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>
napisał:
Hej:)

Przesyłam zdjęcia:

http://www.speedyshare.com/RC9YH/19.07.rar
Poproszę Was o rekomendację w formie maila :)

Kilka zdań nt. Naszej współpracy :)
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Data: Poniedziałek, 28 Lipca 2014 12:57
Nadawca: Angelika Lewandowska <andzial44@wp.pl>
Odbiorcy: DJ & WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

witam, dziekujemy bardzo za super zabawe!! spisales sie na medal, jestesmy bardzo zadowoleni. na
pewno bedziemy Cie polecac i mam nadzieje ze moze sie jeszcze spotkamy na jakiejs imprezie.
pozdrawiam
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Data: Wtorek, 17 Czerwca 2014 17:55 
Nadawca: Ania Szymeczko <a.n.i.a.szymeczko@wp.pl> 
Odbiorcy: DJ & WODZIREJ Bartosz Iwanowski b.iwanowski@wp.pl 
 
Kopia do: nie ma odbiorców kopii 
 
Temat: Odp: Odp: Odp: WESELE 06.07.2014r. 
 
Hej Bartek ! :) przesyłamy rekomendacje :) 
Bartek jest profesjonalnym dj-em jak i wodzirejem :) Sprawił, że nasze wesele miało cudowny klimat :) 
Znakomicie prowadzi wszystkie weselne zabawy i ma bardzo dobry kontakt z gośćmi:) 
 
Gdybyśmy mieli raz jeszcze wybierać miedzy orkiestra a Bartkiem, wybralibyśmy Bartka! Jesteśmy 
bardzo wdzięczni ! Dzięki jego zaangażowaniu nasze wesele było magiczne i nie było gościa, którego 
by nogi nie bolały ;) DZIEKUJEMY :) Ania i Mateusz 



 



Data: Niedziela, 14 Września 2014 22:34
Nadawca: Emilia Guz <guzemilia@gmail.com>
Odbiorcy: DJ & WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: rekomendacje :)

Witamy!

Drogo Bartoszu pragniemy Ci podziękować za poprowadzenie naszej
imprezy weselnej 26.04.2014 :)
Troszkę to trwało, ale oczekiwanie na maleństwo pochłania naszą całą uwagę.

Wszyscy goście weselni wychwalają Cię i pytają skąd my Ciebie
wyczarowaliśmy - a ja odpowiadam, że po prostu miałam nosa :D i się
udało !
To naprawdę miłe, kiedy ludzie dobrze wspominają imprezę, wszyscy są
tak zadowoleni. I własnie Ty się do tego przyczyniłeś.

Poza tym fajny z Ciebie i porządny człowiek, bo wszystko mogliśmy
razem ustalić, omówić. Widać, że robisz to co lubisz i robisz to na
100%

Polecamy !

w załączniku pamiątka

Emilia i Grtzegorz Dziurewicz
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Data: Czwartek, 12 Czerwca 2014 19:43 
Nadawca: Małgorzata Pyka <gossia83@wp.pl> 
Odbiorcy: DJ & Wodzirej Bartosz Iwanowski b.iwanowski@wp.pl 
 
Kopia do: nie ma odbiorców kopii 
 
Temat: Odp: Re: Wesele 17.05.2014 
 
Witaj 
Przepraszam że tak późno pisze ale ciągle cos mi wypadał i nie miałam czasu aby napisać do Ciebie 
meila 
Po raz kolejny chcielibyśmy Ci serdecznie podziękować za naprawdę profesjonalne podejście do 
sprawy. 
Razem z Tomkiem jesteśmy bardzo zadowoleni z wykonania Twojej pracy - ale nie tylko My bo nasi 
goście byli Toba zachwyceni , oczarowani. Nikt się nie spodziewał że DJ może tak świetnie 
poprowadzić wesele :) 
Po weselu otrzymaliśmy wiele telefonów z podziękowaniami za super wesele - ale to w dużej mierze 
Twoja zasługa. 
Polecam Cię z czystym sumieniem i na pewno jak tylko będę miała okazje znowu skorzystam z Twojej 
pomocy. 
 
Było super 
 
Wielkie dzięki Bartek. 
 
Pozdrawiam 
Gosia i Tomek 
 



Data: Czwartek, 6 Lutego 2014 19:27
Nadawca: gosia bryjak <gosiabryjak@wp.pl>
Odbiorcy: b.iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Rekomendacje

Witam. Panie Bartku wiem, że dziękowaliśmy już Panu za wspaniałą oprawę muzyczną naszej
imprezy. Nasi goście jednak ciągle wspominają jak świetnie się bawili i pytają czy planujemy jakąś
następną imprezkę z Panem jako prowadzącym. Odpowiadamy, że oczywiście planujemy i nie
wyobrażamy sobie innego DJ niż Pan na naszych imprezach, bo tak wspaniale to dawno już się nie
pobawiliśmy. Mamy tylko nadzieję, że znajdzie Pan wolny termin i poprowadzi
nam spotkanie. Pozdrawiam Bryjak
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Data: Poniedziałek, 17 Listopada 2014 23:55
Nadawca: judibarto <judibarto@op.pl>
Odbiorcy: DJ & WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Re: Prezentacja :)

Prezentacja pierwsza klasa:) Robiłeś na naszym weselu chyba większe wrażenie niż sama para
młoda;))) Bardzo się cieszę, że Ciebie wybraliśmy:)
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Data: Wtorek, 23 Września 2014 22:48
Nadawca: Justyna Kubiak <justynakubiak1988@gmail.com>
Odbiorcy:  <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: REKOMENDACJE

DZIĘKUJEMY !!!
Dziękujemy z całego serducha osobie dzięki której zarówno my jak i nasi
kochani Goście bawiliśmy się wspaniale dziękujemy Ci Bartku! Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem
Twojego profesjonalizmu i zaangażowania!

Obawialiśmy się, że na własnym weselu nie będziemy potrafili się odprężyć, a dzięki Tobie było wręcz
odwrotnie. Atmosfera jaką stworzyłeś była niesamowita.Â 
Dziękujemy i wszystkim bardzo serdecznie polecamy !

JUSTYNA I ARTUR
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Data: Piątek, 11 Lipca 2014 19:23
Nadawca: Lucyna Grzybowska <lucyna.grzybowska@wp.pl>
Odbiorcy:  <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Kamila i Arek 24.08.2013r.

Rekomendacja:
Ze szczerego serca można powiedzieć, że nasze wesele było bardzo udane i zawdzięczamy to nie
tylko naszym gościom ale rwnież naszemu DJ ktry na nim grał.
DJ  Wodzirej Bartosz Iwanowski, jest w tym co robi po prostu mega dobry, puszczał muzykę taką aby
mogli tańczyć goście z rżnych grup wiekowych, zabawy ktre organizował były wypracowane do
perfekcji a goście przy tym bardzo fajnie się bawili. Było rwnież kilka sytuacji w ktrych wymyślała
konkurencję na poczekaniu np. rywalizacja taneczna między świadkami .

Na naszym weselu był po prostu rewelacyjny. Szczerze możemy polecić tego DJ.
Kamila i Arkadiusz Wesele w Zielonej Grze, 24.08.2013r.
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Data: Sobota, 15 Listopada 2014 11:50
Nadawca: Katarzyna Wiśniewska <kasiullaa22@wp.pl>
Odbiorcy: DJ & WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Rekomendacja

Nasze wesele odbyło się 15.08.2014 r. Oczywiście poprowadził je wspaniały Człowiek Bartosz za co z
całego serca mu dziękujemy!!! Wszyscy goście zadowoleni, i Ci młodsi, i Ci starsi. Muzyka przerżna,
każdy znalazł coś dla siebie, wszystko zręcznie przeplatane żartobliwymi komentarzami. Wybawiliśmy
się jak na żadnym weselu ;)Jeszcze raz dziękujemy, że wszystko odbyło się na wysokim poziomie oraz
za wspaniałą zabawę!!! Kasia i Grzesiu Pozdrawiamy:::--))))
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Data: Niedziela, 13 Lipca 2014 21:54
Nadawca: k_i_n_i_a_19 <k_i_n_i_a_19@o2.pl>
Odbiorcy:  <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Podziękowanie :)

Pragniemy serdecznie podziękować, Tobie Bartku za profesjonalną oprawę Naszego wesela. Od
początku wiedzieliśmy, że możemy Ci zaufać. Sprawiłeś, że najważniejszy dla Nas dzień przeżyliśmy
wyjątkowo.Goście bawili się fantastycznie! Atrakcyjne zabawy i doskonała muzyka oczarowały
wszystkich. Z całego serca dziękujemy za wyjątkowy prezent, który wzruszył nas do łez :)Będziemy
Cię gorąco polecać i mamy nadzieję, że uda nam się jeszcze spotkać.DziękujemyKinga i Rafał
MirowscyWesele 28.06.2014 r.
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Data: Poniedziałek, 17 Listopada 2014 19:14
Nadawca: Magda NN <madziani@wp.pl>
Odbiorcy: DJ & WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Odp: Prośba o rekomendacje, filmy i zdjęcia :)

Witaj
Dziękujemy Ci serdecznie za dobrą i udaną zabawę. Goście byli bardzo zadowoleni i doskonale się
bawili, a to nas cieszy :).
Pozdrawiamy serdecznie:

Magda z Jackiem
PS. W załączeniu przesyłamy Ci parę zdjęć z wesela :)
Dnia Sobota, 15 Listopada 2014 10:42 DJ  WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>
napisał(a)

Cześć, Mam do Was gorącą prośbę o rekomendacje w formie maila, filmy i zdjęcia z tego sezonu
weselnego :))
Jeżeli już mi to wysłaliście to proszę zignorujecie niniejszego maila :)
Pozdrawiam

Bartosz Iwanowski
---------------------------------------------------

OPRAWA IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH

BARTOSZ IWANOWSKI

68-320 Jasień, ul. Lubska 38/3

NIP: 928-203-01-39 Regon: 081095470

e-mail: b.iwanowski@wp.pl www.djzary.pl

tel. 661 - 801 - 866
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Data: Wtorek, 16 Września 2014 21:38
Nadawca: Marlena Miklaszewska <marlenam19@wp.pl>
Odbiorcy: DJ & WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: rekomendacje

Bardzo dziękujemy za najlepszy dzień w naszym życiu !!!

Impreza prowadzona przez DJ BARTKA oczarowała WSZYSTKICH gości !!! 
Byli zachwyceni i nawet Ci którzy nie do końca byli za DJ -em na weselu to po naszym dzięki Bartkowi
zmienili zdanie :) 
Ciężko opisać słowami szał jaki panował na parkiecie !!!
A zabawy integracyjne czy oczepiny były boskie, nie pamiętamy kiedy ostatni raz tak się śmialiśmy !!!
Muzyka wspaniale została dobrana i trafiona w 100 %!!!

GORĄCO POLECAMY !!! Najlepszy DJ !!!

Pozdrawiamy Marlena i Damian 13.09.2014r. Okaryna Lubsko
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Żary, 07.09.2013r. 

 
 
 
 
 

REKOMENDACJA 
 
 
 

 Właściwie od początku planowania wesela byliśmy nastawieni na Dj-a.  
 Na Bartosza trafiliśmy przypadkiem, ot tak, zwyczajnie znaleźliśmy go  w sieci. 
Pierwsze spotkanie utwierdziło nas w decyzji, wiedzieliśmy, że Bartosz to dobry wybór. 
Profesjonalne podejście, dbałośd o szczegóły,  doświadczenie, wiedza, doskonała  
organizacja, do tego bardzo dobre zaplecze techniczne, konkretna wiedza o muzyce, sprzęcie 
…jednym słowem, człowiek zna się na rzeczy.  
 W całym przedweselnym chaosie oprawa muzyczna była jednym z niewielu 
elementów, o który byliśmy zupełnie spokojni. Na każdym etapie bez problemu mogliśmy 
skontaktowad się z Bartoszem, który służył dobrą radą, podsuwał ciekawe pomysły,  
podpowiadał o co warto się zatroszczyd. 
 Podczas wesela, miła, dyskretna współpraca. Wiedzieliśmy co i kiedy będzie  
się działo, spokojnie, z lekkością i elegancją Bartosz przeprowadził nas przez przyjęcie.  
 Goście, do dziś chwalą „naszego” Dj-a. Same pozytywne  i szczere komentarze:  
że bawili się bardzo dobrze; że nie spodziewali się, że przy Dj-u wesele może tak wyglądad; 
że byli na weselu prowadzonym przez innego Dj-a i ten „nasz” wypada zupełnie bez 
porównania, fantastycznie… 
 To, co jest dla nas najistotniejsze, to fakt, ze Bartosz jest wodzirejem nie dlatego,  
że musi , tylko dlatego, że chce. To nie jego praca, ale prawdziwa pasja.  
 Najlepszym  potwierdzeniem naszego zadowolenia jest ta rekomendacja.  
Z całego serca polecamy Bartosza 
 
 
                                                                                                                                       
                                                                                                                                        Marta i Łukasz 



Data: Niedziela, 27 Lipca 2014 23:49
Nadawca: natalia.tomasiewicz <natalia.tomasiewicz@o2.pl>
Odbiorcy:  <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Rekomendacje - Natalia i Marcin Tomasiewicz 

Drogi Bartku znaleźliśmy Cię za pomocą serwisu internetowego  i
właściwie już po pierwszym spotkaniu wiedzieliśmy, że to najlepsza
decyzja - profesjonalna prezentacja, przekazana uwagi, indywidualne
podejście i sposób prowadzenia rozmowy. Do tego Twoje zaangażowanie,
doskonały kontakt i fachowa pomoc w procesie planowania uroczystości
weselnej to główne atuty, które nas przekonały. Teraz kiedy już
jesteśmy po wszystkim, pragniemy bardzo, bardzo serdecznie podziękować
za artystyczno â�� muzyczną oprawę, a dzięki temu cudowną atmosferę
naszego wesela. Udowodniłeś, że impreza z udziałem wodzireja niczym nie
odbiega od tradycyjnego wesela z orkiestrą. Możemy śmiało potwierdzić,
że jest o wiele lepsza! Odpowiedni dobór utworów i Twoje wyczucie
muzyczne pozwoliło na doskonałą zabawę zarówno młodszej, jak i
starszej części zaproszonych gości. Większość z nich nigdy nie miała
do czynienia z wodzirejem, ale byli pod wielkim wrażeniem Twoich dokonań.
Pozytywne opinie utwierdziły nas w przekonaniu, że nie mogliśmy dokonać
lepszego wyboru. 
Nasze wesele było prowadzone na najwyższym poziomie, oświetlenie
pięknie udekorowało sale, wprowadzając przy tym odpowiedni nastrój, a ciekawe
zabawy poprowadzone w pełni profesjonalnie i z humorem, dostarczyły
wielu pozytywnych emocji. Samo wspomnienie przywołuje uśmiech na twarzy.
Jednym słowem sprawiłeś, że nasze wesele miało niepowtarzalny klimat,
za co raz jeszcze składamy wyrazy wdzięczność. 
Jednocześnie polecamy Twoją osobę wszystkim niezdecydowanym parom. 
Bartosz Iwanowski to stuprocentowa gwarancja udanej zabawy !!! 
Pozdrawiamy serdecznie i mamy nadzieję, że jeszcze będziemy mieli przyjemność
bawić się na prowadzonej przez Ciebie imprezie.

Natalia i Marcin Wesele z 21 czerwca 2014 r.
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Data: Poniedziałek, 15 Września 2014 20:13
Nadawca: nataliajasiewicz <nataliajasiewicz@onet.pl>
Odbiorcy:  <b.Iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Dziękujemy raz jeszcze

Bartku bardzo dziękujemy!Od Naszego Wielkiego dnia (12.09.2014r) zmieniło się podejście wielu osób
do prowadzenia wesela przez DJ'a. Nasi goście, którzy byli na pierwszym weselu gdzie nie grała
orkiestra, a DJ byli od pierwszych chwil zachwyceni Tobą i Twoim zapałem do pracy. Pytając gości czy
podoba im się atmosfera, odpowiadali: "Żartujesz?! Popatrz tylko na mnie, jestem cały mokry, a to już
moja druga koszula na zmianę. Jest świetnie! A DJ jest niesamowity" Uważam, że takie słowa jeszcze
bardziej utwierdziły Nas w tym, że najlepszą decyzją było zatrudnienie Ciebie do poprowadzenia tej
ważnej dla Nas chwili. Dziękujemy! I będziemy wszystkim Ciebie polecać!
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Data: Piątek, 29 Sierpnia 2014 11:21
Nadawca: Patrycja T. <patunia1915@wp.pl>
Odbiorcy: DJ & WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Odp: Odp: Odp: Odp: Odp: Odp: Odp: WESELE 09.08.2014

Część!

Drogi Bartku,

Chcemy Ci bardzo serdecznie podziękować za uświetnienie naszego przyjęcia weselnego.

Wiele osb myśli DJ na weselu - eee będzie dyskoteka, kiedy przed przyjęciem goście mnie pytali DJ
czy orkiestra odrazu wiedziałam, że DJ - wielu widać było nie do końca zadowolonych, pewnych co do
naszej decyzji .... ale po weselu "wszyscy jak jeden mąż" gadali w kłko było super, skąd wyście go
wyrwali, jest chłopak zdolny. Ten chłopak mimo młodego wieku posiada ogromne doświadczenie.

Bardzo nam się podobało, że w trakcie imprezy wszystko konsultowałeś z nami i wspłgrałeś z kuchnią.
JESTEŚ NAJLEPSZY. Będziemy Cię polecać innym.
Pozdrawiamy Patrycja i Paweł Głuszak
PS. Taka malutka prośba mgłbyś w wolnej chwili podesłać na e-maila fotki, ktre robiłeś na weselu.
Dzięki :D

Strona 1/1 2014-08-29, 11:21



 



Data: Poniedziałek, 7 Lipca 2014 20:05
Nadawca: Izabela Jackowska <izabelajackowska@interia.pl>
Odbiorcy:  <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: DZIĘKUJEMY :)

Dziękujemy Ci Bartku z całego serca za poprowadzenie naszego wesela. Wykazałeś się
profesjonalizmem, otwartością i wielkim zaangażowaniem :) Wszyscy goście, od najmłodszych do
najstarszych, są zachwyceni i oczarowani ! Dziękujemy za niespodziankę przed podziękowaniami, za
wspaniałą muzykę, która porwała do tańca każdego, zabawy, oryginalność oraz pomysłowość.
Cieszymy się, że uczestniczyłeś z nami w tym ważnym dla nas dniu :)
Będziemy Cię polecać i mamy nadzieję, że jeszcze się spotkamy ! :)
Gorąco pozdrawiamy,
Iza i Tomek Goldewicz
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Data: Wtorek, 22 Lipca 2014 16:41
Nadawca: paulinaszytko <paulinaszytko@op.pl>
Odbiorcy:  <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: 100-dniówka

Witam!

W styczniu 2013 odbyła się najlepsza impreza w całej okolicy! Bawili się na niej uczniowie I Liceum
Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Żarach, a sprawcą tej imprezy był szalony i pełny
entuzjazmu Bartosz Iwanowski. To był na prawdę niesamowity i niezapomniany wieczór. Bartosz
zapewnił nam dużo różnych zabaw jak i mnóstwo dobrej muzyki. Musimy przyznać, że na prawdę robi
to co lubi i świetnie mu to wychodzi. Więcej takich imprez! :D
Dzięki za wspaniałą imprezę!

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Żarach
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Data: Poniedziałek, 24 Listopada 2014 11:27
Nadawca: Malwina Sodel <malvva8884@wp.pl>
Odbiorcy:  <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: wesele 22.11

Bartku...dzięki Twoim talentom mieliśmy lepsze wesele, niż to które sobie wymarzylismy, sprawiles, że
ta magiczna noc na zawsze pozostanie w pamięci naszej i naszych gości. Dzięki Twojej pracy i
zaangażowaniu towarzyszl nam wachlarz emocji...łatwość z jaką nawiazujesz kontakty interpersonalne
budzi podziw...przy tym wszystkim okazujesz pełen profesjonalizm, wyrozumiałość i tolerancję.
Bardzo cieszymy się z tego, że mogliśmy Cię poznać :-D 
Jeszcze raz dziękujemy 
MALWINA I DAMIAN KOGUT :-) 
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Data: Środa, 10 Grudnia 2014 23:39
Nadawca: Joanna Zięba <yoanna.zieba@wp.pl>
Odbiorcy:  <b.Iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: rek

Muzyczna organizacja naszej uroczystości przebiegała wzorcowo. Uczestniczący w imprezie
obcokrajowcy z Włoch, Grecji, Turcji, Bułgarii oraz Rumunii opisywali zabawę w samych
superlatywach. DJ Bartosz Iwanowski spisał się rewelacyjnie. Świetnie dobrane utwory muzyczne
sprawiły, że od początku do końca imprezy parkiet był nieustannie oblegany. Dziękujemy za
niesamowitą zabawę!
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Data: Poniedziałek, 24 Listopada 2014 11:27
Nadawca: Malwina Sodel <malvva8884@wp.pl>
Odbiorcy:  <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: wesele 22.11

Bartku...dzięki Twoim talentom mieliśmy lepsze wesele, niż to które sobie wymarzylismy, sprawiles, że
ta magiczna noc na zawsze pozostanie w pamięci naszej i naszych gości. Dzięki Twojej pracy i
zaangażowaniu towarzyszl nam wachlarz emocji...łatwość z jaką nawiazujesz kontakty interpersonalne
budzi podziw...przy tym wszystkim okazujesz pełen profesjonalizm, wyrozumiałość i tolerancję.
Bardzo cieszymy się z tego, że mogliśmy Cię poznać :-D 
Jeszcze raz dziękujemy 
MALWINA I DAMIAN KOGUT :-) 
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Data: Piątek, 12 Grudnia 2014 14:19
Nadawca: Anna Weryszko <anwerka@gmail.com>
Odbiorcy: DJ & WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: rekomendacje

Witaj Bartku,
My juz u siebie, maluszek spi wiec mam chwilke by napisac.
Pieniazki mam nadzieje juz doszly, ale nie jestem pewna czy na dobre konto wyslalismy. Poszly na to
z umowy, Zanim przeczytalam wiadopmosc wyslalismy pieniazki-mam nadzieje ze wszystko jest ok.
Odnosnie rekomendacji:
&";Nasza impreza weselna z pewnoscia bedzie wspominana przez wszystkich z usmiechem na ustach
- i wlasnie o to nam chodzilo. Wszyscy sa bardzo zadoweleni. Polecamy takiego DJ wszystkim
pragnacym dobrej zabawy.

Ania Przemek&";
ps. Czekamy z niecierpiwoscia na fotki.

--
Pozdrawiamy Serdeczni, !
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Data: Czwartek, 25 Grudnia 2014 11:55
Nadawca: Katarzyna cepuchowicz <kasia.c1982@gmail.com>
Odbiorcy: DJ & WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: rekomendacje

Do prowadzeniaÂ 
przyjecia weselnego zdecydowalismy sie wybrac Ciebie, poniewaz
szukalismy kogos o wyjatkowych zdolnosciach. WsrodÂ  gosci weselnych znajdowali sie ludzie
pochodzacy z innych
krajow. Moglo dojsc do sytuacji trudnych do przewidzenia, lub wymagajacych szybkiej
reakcji prowadzacego impreze. Jak przewidywalismy, do takich sytuacji doszlo, i
wtedy Ty wykazales niezwykla percepcje I szybkosc dzialania. Pewnemu
Brytyjczykowi, domagajacemu sie karaoke, zorganizowalesÂ  blyskawiczna sesje i wlaczyles soliste
do programu w sposob profesionalny. Muzyka byla dobrana wspaniale, gdyz
uwzgledniala gusty ludzi w roznym przedziale wiekowym. Nie wahalibysmy sie
polecic CiebieÂ  kazdemu o wybrednym
guscie, poszukujacemu DJ z gwarancja dobrej zabawy!!!!!
Â 
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Data: Czwartek, 22 Stycznia 2015 22:39
Nadawca: Bartek.C <bartekgaz@gmail.com>
Odbiorcy:  <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Rekomendacja

Peen profesjonalizm gorco polecam. Wynajcie Bartka jest gwaranca udanego wesela. Nawet moja
ciotka maruda bya pod wraeniem:-).
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Data: Środa, 18 Lutego 2015 22:40
Nadawca: j_mierzwiak Gazeta.pl <j_mierzwiak@gazeta.pl>
Odbiorcy:  <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Rekomendacja od klasy 2d i 2n ZSOiE w Lubsku

Rekomendacja

Drugie klasy z ZSOiE w Lubsku miały okazję bawić się na
połowinkach, które, jako DJ, prowadził Pan Bartosz. Bawiliśmy się naprawdę
świetnie! Oprawa muzyczna zachęcała do tańca jak również dobrą zabawę
potęgowała integracja z uczestnikami imprezy. Ciekawe konkursy z dużą dawką
humoru. Pan Bartosz słuchał naszych pomysłów muzycznych podrzucanych w
przerwach i realizował je. Gorąco polecamy i dziękujemy serdecznie za dobrą
zabawę!
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Data: Środa, 18 Lutego 2015 17:35
Nadawca: xxxx_aneczka@o2.pl <xxxx_aneczka@o2.pl>
Odbiorcy:  <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: studniówka ;). 

30 Stycznia br. na studniowce w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim, zagrał najlepszy dj
a zarazem włodzirej Bartosz Iwanowski. Wszyscy,  którzy brali udział w studniowce byli bardzo
zadowoleni z usług. Bartosz jest wspaniałym człowiekiem,  swoją robotę wykonuje z pełnym
profesjonalizmem. Zachęca swoją muzyką wszystkich do zabawy. Kocha to co robi i z całym sercem
można mu zaufać. 
Bardzo dziękujemy za wspaniałą atmosferę na studniowce! 
Polecam Bartosza wszystkim,  którzy chcą wyprawic imprezę i zapamiętać ją na długie długie lata. 
Jeszcze raz bardzo dziękujemy! 

Dnia 9 lutego 2015 23:01 "DJ & WODZIREJ Bartosz Iwanowski" <b.iwanowski@wp.pl> napisał(a):

> 
> PozdrawiamBartosz Iwanowski ---------------------------------------------------OPRAWA IMPREZ
OKOLICZNOŚCIOWYCHBARTOSZ IWANOWSKI68-320 Jasień, ul. Lubska 38/3NIP: 928-203-01-39 
Regon: 081095470e-mail: b.iwanowski@wp.pl www.djzary.pltel. 661 - 801 - 866   
> 
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Data: Poniedziałek, 9 Lutego 2015 17:23
Nadawca: Rachela Krzemińska <rachela.inez@gmail.com>
Odbiorcy:  <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Rekomendacja od ZSLIT

DJ  Wodzirej Bartosz Iwanowski to najlepszy wybór
jakiego mogłam dokonać. Bardzo mi zależało aby na zorganizowanej przeze mnie studniówce
każdy obecny bawił się jak najlepiej. Dzięki Bartoszowi to stało się możliwe,
osobiście bawiłam się wspaniale i tą imprezę będę pamiętała do końca życia.
Jeśli również marzycie żeby wasze przyjęcie było wyjątkowe i miło wspominane
nie wahajcie się! Szeroki zakres muzyczny, każdy znalazł coś dla siebie. Gry i
zabawy poprowadzone z humorem oraz profesjonalnie. Bartosz jest bardzo otwartą
osobą , dlatego bez problemu się z nim dogadacie. Oby każdy wodzirej zarażał
uśmiechem tak jak on. POLECAM!
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Data: Środa, 25 Lutego 2015 12:41
Nadawca: Danuta Justyna Dziadas <danuta.dziadas@gmail.com>
Odbiorcy: DJ & WODZIREJ Bartosz Iwanowski <b.iwanowski@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Rekomendacja

Witaj Bartku,
dziękujemy Ci za wspaniałą zabawę i za to, że sprawiłeś ten dzień niezapomnianym nie tylko dla nas,
ale i dla naszych gości. Wszyscy jesteśmy zachwyceni Twoim profesjonalizmem, umiejętnościami i
pozytywnym podejściem. Odciążyłeś nas z wielu obowiązków, dzięki czemu mogliśmy się bawić tak
wspaniale jak nasi goście. Nie muszę Cię polecać, bo Twoja praca świadczy sama o sobie.Â 

Szkoda tylko, że to już koniec wesela i tej cudownej atmosfery...

Dziękujemy i (na 100%) do zobaczenia !

Danuta  Hubert
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