
Dźwięki 
Jak korzystać z notatek w 

naszych filmach: 

Notatki te zapewnią krótkie wprowadzenie do 

każdego filmu i sugerowane rozpoczęcie 

rozmowy, jeśli po wysłuchaniu danego 

fragmentu masz na nią ochote. Jeśli nasza 

muzyka przywołuje wspomnienie lub rozmowę, 

dlaczego nie zatrzymać wideo w tym momencie, 

aby kontynuować swoje wspomnienia lub 

przejść do następnego utworu, zatrzymując się, 

gdy uznasz, że to jest właściwy moment. 

Niektóre z prezentowanych utworów to piosenki, 

więc jeśli chcesz dołączyć skorzystaj ze swoich 

Arkuszy Piosenek. 

Muzyczne Wspomniki 

I znow zrobilo sie milo!

Film, który za chwile obejrzysz nazywa się ‘I znow 

zrobilo się milo!, muzucy którzy w nim biorą udział 

to Di (flet), Sal (klarnet) i Phil (fagot). Będą grać 

muzykę Vivaldiego, The Beatles i Gershwina, aby 

opowiedzieć historię brytyjskich wakacji Clare nad 

morzem, gdzie pogoda jak zwykle jest w centrum 

uwagi! Więc usiądź wygodnie i ciesz się naszymi 

Muzycznymi Wspominkami. 
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                                                                            Muzyka w tym filmie: 

 

           Winter from The Four Seasons     Antonio Vivaldi (1725) arr. Wanda Sobiska 

 

                           Here Comes the Sun     George Harrison (1969) 

 

     I Do Like to Be Beside the Seaside      John Glover-Kind (1907) arr. Lisa Portus 

 

                      The Teddy Bears’ Picnic      John Walter Bratton (1907) arr. Lisa Portus 

 

                           I Got Plenty o’ Nuttin  

                                   z Porgy and Bess     George Gershwin (1934) arr. Danson 

 

                                Over the Rainbow  

                                z The Wizard of Oz      Harold Arlen and E. Y. Harburg (1939) arr. Diane Clark 
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„Zima”: z czterech pór roku

Cztery pory roku (wł. Le 

quattro stagioni) to zespół 

czterech koncertów 

skrzypcowych włoskiego 

kompozytora Antonio 

Vivaldiego, z których każdy 

nadaje muzyczny wyraz 

określonej porze roku. Zostały 

napisane około 1716-1717 i 

opublikowane w 1725 w 

Amsterdamie. Cztery pory 

roku zostały wykorzystane w 

filmie o tym samym tytule 

(1981) wraz z innymi 

koncertami Vivaldiego na flet. ? Czy byłeś gdziekolwiek gdzie jest naprawdę zimno? 

Czy masz ulubiony sweter wełniany? 
Czy kiedykolwiek jeździłeś na łyżwach po jeziorze? 

Królewskie wesele księcia 
Karola i Lady Diany Spencer 
odbyło się w lipcu 1981 r. 

Wyprodukowano pierwszy 
futurystyczny samochód 
sportowy DeLorean DMC-12 

Odbywa się pierwszy Maraton 
Londyński 

Pierwsza usługa szybkiego 
pociągu w Europie 
rozpoczyna się francuskim 

TGV / szybkim pociągiem 
między Paryżem a Lyonem 
Rząd Thatcher w Anglii 
rozpoczyna prywatyzację 
znacjonalizowanego 
przemysłu, wywołując 
ożywienie gospodarcze 
Uruchomiono notatki Post It 
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Nadchodzi słońce

Here Comes the Sun to 

piosenka Beatlesów z 

albumu Abbey Road z 1969 

roku. Została napisana przez 

George'a Harrisona i jest 

jedną z jego najbardziej 

znanych kompozycji tego 

zespołu.

? Czy masz ulubioną piosenkę Beatlesów? 

Czy kiedykolwiek miałeś potówke? 

Czy lubisz landrynki? 

Pierwszy lot testowy Concorde 
we Francji 

Woodstock przyciąga ponad 
350 000 fanów rock-n-rolla 

Pierwszy człowiek wylądował na 
Księżycu podczas misji Apollo 
11 przeprowadzonej przez Stany 
Zjednoczone, a Neil Armstrong i 
Edwin „Buzz” Aldrin stali się 
pierwszymi ludźmi, którzy 
postawili stopę na Księżycu 

Zabawka kosmiczny skoczek 
została wprowadzona do 
Wielkiej Brytanii 

John Lennon i Yoko Ono pobrali 
się na Gibraltarze 

Wprowadzono na rynek 
dziecięcy rowerek na kółkach 
Raleigh Chopper 
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Och, lubię być nad morzem

I Do Like to Beside the Seaside 

to popularna brytyjska 

piosenka kabaretowa. Została 

napisana w 1907 roku przez 

Johna Glovera-Kinda i 

rozsławiony przez wokalistę 

kabaretowego Marka 

Sheridana, który po raz 

pierwszy nagrał ją w 1909 

roku.

? Czy masz ulubione miejsce nad morzem? 
Czy byłeś na obozie wakacyjnym? 
Czy nosiłeś czapkę „Pocałuj mnie szybko”? Zadziałało? 

Ekspedycja Nimrod Ernesta 
Shackletona na biegun 
południowy zmuszona do 
zawrócenia 112 mil od bieguna 
Wynalazca Leo Baekeland 
opatentował pierwszy 
termoutwardzalny plastik, 
bakelit, zapoczątkowując 
narodziny przemysłu tworzyw 
sztucznych 
W Wielkiej Brytanii wreszcie 
weszła w życie ustawa o 
emeryturach, zapewniająca 
emerytury każdemu 

obywatelowi brytyjskiemu 
powyżej 70. roku życia o niskich 
dochodach 
Otwarcie domu towarowego 
Selfridges w Londynie 
Finał FA Cup po raz pierwszy 
wygrywa Manchester United, 
pokonując Bristol City 1:0 w 
Crystal Palace 
Pierwszy oddział Woolworth w 
Wielkiej Brytanii zostaje otwarty 
w Liverpoolu 
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Piknik pluszowych misiów

The Teddy Bears' Picnic to 

piosenka z melodią 

amerykańskiego 

kompozytora Johna Waltera 

Brattona, napisana w 1907 

roku, a tekstem dodanym 

przez irlandzkiego autora 

piosenek Jimmy'ego 

Kennedy'ego w 1932 roku. 

Do dziś cieszy się 

popularnością wśród dzieci. 

Dzień Pikniku Pluszowych 

Misiów przypada 10 lipca, 

pierwszy był w 1988 roku

?
Czy miałeś ulubionego misia? 

Czy byłes Teddym boyem czy może modsem?  

Czy masz ulubione miejsce na piknik? 

Pierwszy Dzień Czerwonego 
Nosa BBC zbiera £15 000 000  
na cele charytatywne. 

Golfista Sandy Lyle zostaje 
pierwszym brytyjskim 
zwycięzcą US Masters 

Kościół anglikański ogłasza, że 
zezwoli na wyświęcanie 
żeńskich kapłanów od 1992 r. 

Jaguar prezentuje swój nowy 
supersamochód Jaguar XJ220 

podczas Salonu 
Samochodowego 

Minister zdrowia Edwina Currie 
wywołuje oburzenie, twierdząc, 
że większość produkcji jaj w 
Wielkiej Brytanii jest zarażona 
bakteriami salmonelli 

Sourcery and Wyrd Sisters 
publikuje powieści Terry'ego 
Pratchetta o Świecie Dysku 
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Mam dużo niczego!

I Got Plenty o' Nuttin'   to 

piosenka skomponowana w 

1934 roku przez George'a 

Gershwina do „opery 

ludowej” Porgy and Bess z 

1935 roku. Teksty napisali Ira 

Gershwin oraz DuBose 

Heyward, autor powieści 

Porgy, na podstawie której 

powstała opera, oraz Ira 

Gershwin. Jest to jedna z 

najsłynniejszych pieśni 

operowych.

? Czy bawiłeś się jako nastolatek? 

Czy miałeś dużo „niczego” jako dziecko? 

Czy masz ulubioną operę? 

Założenie Stowarzyszenia 
Wędrowców 

Film Alfreda Hitchcocka 39 
kroków wydany w Wielkiej 
Brytanii 

Ramsay MacDonald przechodzi 
na emeryturę; Stanley Baldwin 
obejmuje stanowisko premiera 

Malcolm Campbell po raz 
pierwszy pokonuje barierę 300 mil 
na godzinę i ustanawia nowy 

rekord prędkości na lądzie w 
Bluebird Blue 

Rowntree's of York produkują 
swoje pierwsze batony 
Chocolate Crisp, które w 1937 
roku zostaną przemianowane 
na Kit Kat. 

Opublikowano w tym roku 
powieści Herkulesa Poirota 
Agathy Christie Tragedia trzech 
aktów i Śmierć w chmurach. 
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Nad tęczą
Over the Rainbow to 

ballada skomponowana 

przez Harolda Arlena z 

tekstem Yipa Harburga. 

Został napisany dla filmu 

Czarnoksiężnik z Krainy Oz 

z 1939 roku i śpiewała go 

aktorka Judy Garland w roli 

Doroty. Utwór ten zdobył 

Oscara za najlepszą 

oryginalną piosenkę i stał 

się charakterystyczną 

piosenką Garland. Został 

przekształcony w Broadway 

Musical w 2011 roku przez 

Andrew Lloyda Webbera i 

Tima Rice'a.
? Czy byłeś w Oz? 

Czy zawsze padało, gdy byłeś na wakacjach? 
Czy masz ulubione miejsce na wakacje? 

Szacuje się, że dwa miliardy 
ludzi ogląda ślub księcia 
Williama, księcia Cambridge i 
Catherine Middleton w 
opactwie Westminster w 
Londynie 
Podatek VAT wzrósł do 20% z 
17,5% 
Tabloidy Daily Sport i Sunday 
Sport przestały publikować 
Zaczęto wycofywać 
obowiązkowy wiek emerytalny, 

znosząc go całkowicie od 1 
października 
Indie wygrywają Puchar Świata 
w krykiecie 2011 
Harry Potter i Insygnia Śmierci – 
część 2 był najbardziej 
dochodowym filmem roku 
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Dziękujemy za przyłączenie się do nas dzisiaj i nie możemy  

się doczekać, aby gościć Cię ponownie w jednym z naszych  

następnych filmów.


