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Festiwale, kolędowania
Zespół &bdquo;Do Góry Nogami&ldquo; bierze regularnie udział w festiwalach piosenki religijnej.
Występowaliśmy trzykrotnie na Wielkim Ursynowskim Kolędowaniu, dwukrotnie na Warszawskim
Festiwalu Piosenki Chrześcijańskiej, śpiewaliśmy na Kolędowaniu u Avetek. Prawie z każdego występu
wracamy z wyróżnieniem. Ważnym sukcesem zespołu było wyróżnienie otrzymane na festiwalu
&bdquo;Zostań z nami Panie&ldquo; w 2005 r. i udział w koncercie laureatów na placu Zamkowym w
Warszawie w 2005 r. Spotkaliśmy się wtedy z &bdquo;Arką Noego&ldquo; na tej samej scenie&hellip; To
było super!
Wyjścia i wyjazdy
Oprócz wspólnego grania i śpiewania mamy też wyjścia do McDonaldsa i do kina, wyjazdy na kulig, czy
na kręgle. Lubimy też wyjazdy z dorosłymi, skupionymi w Grupie Santo Subito.
Gościli u nas
W styczniu 2004 r. przyjechała na nasze zaproszenie znana w kręgach chrześcijańskich piosenkarka
Magda Anioł wraz z zespołem. Podczas mszy śpiewaliśmy wspólnie kolędy, a po południu odbył się jej
koncert, podczas którego schola była zaproszona do wspólnego śpiewania trzech piosenek.
W czerwcu roku 2004 po raz drugi przyjechali do nas Magda Anioł z Adamem Szewczykiem autorem
tekstów i melodii większości piosenek oraz całym zespołem, aby dać koncert w naszej parafii.
Również podczas tego koncertu zespół &bdquo;Do Góry Nogami&ldquo; został zaproszony do wspólnego
wykonania z Magdą Anioł kilku utworów. Dzięki Magdzie Anioł mamy właśnie taką nazwę &ndash;
pochodzi ona od słów jednej z jej piosenek: &bdquo;Bo tak mówiąc między nami, je je je, wszystko jest
do góry nogami&hellip;&ldquo; Dziękujemy!!!
Gościli nas&hellip;
W styczniu 2007 r. śpiewaliśmy kolędy na koncercie laureatów &bdquo;Wielkiego Ursynowskiego
Kolędowania&ldquo; w kościele św. Tomasza przy ul Dereniowej w Warszawie.
W kwietniu 2007 r. byliśmy gośćmi Marka Jaromskiego &ndash; na Jego &bdquo;Sielskich falach&ldquo;
w Radiu &bdquo;Józef&ldquo;. Prezentowaliśmy naszą płytę, poświęconą Janowi Pawłowi II.
W czerwcu 2007 r. występowaliśmy na pikniku zorganizowanym w szkole sióstr Niepokalanek na
Kabatach. Piknik prowadziła Justyna Pochanke.
W listopadzie 2007 r. śpiewaliśmy &bdquo;Kremówkę&ldquo; i &bdquo;Wujka&ldquo; na spotkaniu z
autorem książek o Janie Pawle II &ndash; Pawłem Zuchniewiczem. Bardzo Mu się te piosenki
podobały&hellip;
W kwietniu 2008 roku z okazji trzeciej rocznicy śmierci Jana Pawła II mieliśmy krótki wywiad w radiu
WAWA, a na jego falach mogliśmy wysłuchać fragment naszej piosenki
Wieczory papieskie
Nazajutrz po tym, kiedy Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca, trudno nam było śpiewać. Na zakończenie
niedzielnej, porannej mszy św., którą jak zwykle &bdquo;oprawialiśmy&ldquo; muzycznie, nie sposób
było jednak nie zaśpiewać Jego ukochanej &bdquo;Barki&ldquo;. Choć słowa więzły w gardłach, łzy
spływały po policzkach, dzieciaki dały radę. A po mszy ludzie dziękowali nam za tę pieśń.
Od roku 2005 zespół regularnie uczestniczy w przygotowaniu oprawy muzycznej uroczystych wieczorów
papieskich na pamiątkę wyboru na papieża, i wieczorów, organizowanych w każdą rocznicę śmierci
Papieża Jana Pawła II przez Grupę Santo Subito. Skłoniło nas to do szukania piosenek poświęconych
Osobie Papieża-Polaka. Nie mogliśmy takich znaleźć, więc postanowiliśmy napisać własne utwory. I tak
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powstała nasza pierwsza płyta.
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