
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 wspominki  

Magia zwierząt!

Film, który za chwile obejrzysz nazywa sie Magia 

zwierząt!, muzycy którzy biorą w nim udział to: Di 

(flet), Sal (klarnet), Vic (obój), Fran (Róg Francuski) 

oraz Phil (fagot).  

 

Zagrają muzykę Rimskiego Korsakowa, Saint-Saensa i 

Gershwina, by opowiedzieć historię szkolnej wycieczki 

do Dudley Zoo. Więc usiądź wygodnie i ciesz się 

naszymi muzycznymi wspominkami. 
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                                                                            Muzyka w tym filmie:  

 

                                  Walking the Dog      Rufus Thomas (1963) 

                     The Pink Panther Theme  

                                z The Pink Panther      Henry Mancini (1963) 

                                                   Fossils z  

                The Carnival of the Animals     Camille Saint-Saëns (1922) 

              The Bear with the Sore Head      Julius Fučík (1907) 

           Les Animaux z Mississippi Five      Jim Parker (1993) 

                             When I'm Sixty-Four      Lennon/McCartney (1967) 
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Wyprowadzanie psa

Walking the Dog to piosenka 

napisana i nagrana przez 

Rufusa Thomasa w 1962 roku 

z jego albumu z 1963 roku o 

tym samym tytule. To był jego 

największy hit, który osiągnął 

10 miejsce na liście Billboard 

Hot 100 między grudniem 

1963 a styczniem 1964, 

pozostając na Hot 100 przez 

14 tygodni!

? Czy miałeś jakieś zwierzęta, kiedy dorastałeś? 
 
Czy masz ulubione zwierzę w zoo? 
 
Czy masz ulubioną trasę spacerową??  

Margot Fonteyn i Rudolf Nureyev 
po raz pierwszy tańczą razem w 
przedstawieniu Royal Ballet Giselle 
w Londynie 

„Stranger on the Shore” Ackera 
Bilka staje się pierwszym 
brytyjskim nagraniem, które 
osiągnęło pierwsze miejsce w US 
Billboard Hot 100 

Nad Londynem panuje ciężki smog 

Marilyn Monroe zostaje znaleziona 
martwa po przedawkowaniu 
tabletek nasennych 

Dr No, pierwszy film o Jamesie 
Bondzie, premiera w London 
Pavilion, z Seanem Connery jako 
tytułowy bohater 

Początek kryzysu kubańskiego 

W tym roku 1962: ORCHESTRA OF  The Swan
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Różowa Pantera

Napisany przez Henry'ego 

Manciniego na potrzeby 

filmu Różowa Pantera z 

1963 roku z udziałem Petera 

Sellersa. Ślad Różowej 

Pantery (1982) był 

pierwszym filmem z serii o 

Różowej Panterze 

nakręconym po śmierci 

Petera Sellersa w 1980 roku.

? Czy potrafisz naśladować inspektora Clouseau? 
 
Różowa Pantera to diament kinematografi,  
 
czy masz ulubiony kamień szlachetny? 

W 1980 r. odbyły się pierwsze 
wiece CND w Greenham Common 

Kostka Rubika ma swój 
międzynarodowy debiut na 
Brytyjskich Targach Zabawek i 
Hobbystyki, Earl's Court, Londyn 

Drugi film George'a Lucasa 
Gwiezdne wojny (Gwiezdne wojny: 
Część V - Imperium kontratakuje) 
zostaje wyświetlony w Stanach 
Zjednoczonych 

Lech Wałęsa prowadzi pierwszy z 
wielu strajków w Stoczni 
Gdańskiej w PRL 

Brytyjski Leyland uruchamia nowe 
Metro 

Otwarcie parku rozrywki Alton 
Towers 

John Lennon zostaje zabity przed 
jego mieszkaniem w Nowym 
Jorku. 

W tym roku 1980 ORCHESTRA OF  The Swan
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Skamieniałości
Utwór ten jest jedną częścią 
czternastu z dzieła 
Karnawał zwierząt 
francuskiego kompozytora 
romantycznego Camille'a 
Saint-Saënsa. Reprezentuje 
skamieniałości i 
wykorzystuje ksylofon, aby 
dodać trochę komedii! W 
1949 roku Ogden Nash 
napisał zestaw 
humorystycznych wersetów 
towarzyszących każdemu 
ruchowi do nagrania 
Columbia Masterworks 
Carnival of the Animals 
Karnawał zwierząt pod 
dyrekcją Andre 
Kostelanetza. Zostały one 
wyrecytowane na 
oryginalnym albumie Noëla 
Cowarda, dubbingowane 
lub wplatane pomiędzy 
fragmenty wcześniej 
nagranej muzyki.

? Byłeś na Wybrzeżu Jurajskim w Dorset? 
 
Czy znalazłeś skamielinę? 
 
Czy umiesz grać na ksylofonie?  

Pobór na czas pokoju w Wielkiej 
Brytanii jest uregulowany na 
mocy ustawy o służbie 
narodowej z 1947 r. Mężczyźni w 
wieku 18–26 lat w Anglii, Szkocji i 
Walii są zobowiązani do służby w 
pełnym wymiarze godzin w 
siłach zbrojnych przez 18 
miesięcy 

Pomocnicze Siły Powietrzne 
Kobiet przemianowane na 
Królewskie Siły Powietrzne 
Kobiet 

Pierwsze próby konne 

badmintona odbywają się w 
Badminton House w 
Gloucestershire 
Ukazuje się dystopijna powieść 
George'a Orwella 1984 
Reglamentacja odzieży kończy 
się w Wielkiej Brytanii 
Prezydent USA Harry S. Truman 
ogłasza, że Związek Radziecki 
przetestował bombę atomową 

W tym roku 1949 ORCHESTRA OF  The Swan

Stary niedźwiedź brunatny z bolącą głową

Stary niedźwiedź 
brunatny z bolącą głową 
został napisany przez 
czeskiego kompozytora 
Juliusa Fucika (18 lipca 
1872 – 25 września 1916). 
Fagot to zrzędliwy 
niedźwiedź, który próbuje 
spowolnić muzykę, ale 
reszta z nas próbuje 
podnieść tempo. 
Zachowuje on swój 
najlepszy warkot do 
końca utworu!

? Czy miałeś kiedyś ból głowy? 
 
Czy masz ulubionego niedźwiedzia – Moj to mis Yogi.  

Sir Hubert Parry pisze chóralną 
oprawę wiersza Williama Blake'a 
„I zrobił te stopy w czasach 
starożytnych”, który staje się 
znany jako „Jerozolima” 

Bitwa nad Sommą: ginie ponad 
milion żołnierzy; z 57 470 ofiarami 
Imperium Brytyjskiego 
pierwszego dnia 

Bitwa o Jutlandię między Wielką 
Flotą Królewskiej Marynarki 

Wojennej a niemiecką flotą 
pełnomorską na Morzu 
Północnym 

Gustav Holst kończy kompozycję 
swojej suity orkiestrowej The 
Planets, Opus 3 

Al Jolson nagrał Down Where the 
Swanee River Flows 

W tym roku 1916: ORCHESTRA OF  The Swan

ORCHESTRA OF  The Swan
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Les Animaux

? Czy miałeś Mississippi Mud Pie (wiesz jak to przeliterować, ja nie umiem) 

Czy oglądałeś House of Cards w 1990 roku? Czy masz poglądy polityczne? 

Wielka Brytania i Irlandia 
współzawodniczą na Igrzyskach 
Olimpijskich w Antwerpii i 
zdobywają 15 złotych, 15 
srebrnych i 13 brązowych medali 
Aston Villa pokonała Huddersfield 
Town 1:0 w pierwszym finale 
Pucharu Anglii od 1915 roku 
Utworzenie City of Birmingham 
Orchestra, pierwszej brytyjskiej 
orkiestry wspieranej przez władze 
miejskie 
Sylvia Pankhurst zostaje skazana 

na sześć miesięcy więzienia 
Miś Rupert po raz pierwszy pojawia 
się w kreskówce w Daily Express 
Meccano Ltd z Liverpoolu 
produkuje pierwszy pociąg-
zabawkę Hornby, model zegarowy 
o rozstawie 0 
Hiszpańska grypa kończy się 
szacunkowo od 17 do 50 milionów 
zabitych. Byłaby to ostatnia 
globalna pandemia aż do pandemii 
COVID-19 dokładnie sto lat później 

W tym roku 1920 ORCHESTRA OF  The Swan

Kiedy będę mieć 64 lata

When I’m 64 lata został 

napisany przez Paula 

McCartneya (przypisywany 

Lennonowi-

McCartneyowi) i wydany 

na ich albumie Sgt. 

Pepper's Lonely Hearts 

Club Band. Była to jedna z 

pierwszych piosenek 

napisanych przez 

McCartneya, który napisał 

ją, gdy miał 14 lat (1956).

? To była melodia przewodnia Punktów Widzenia, czy pisałeś do Punktów Widzenia? 

Czy są jakieś programy w telewizji, na które masz „Punkt Widzenia”? 

Rozpoczęcie Nagrody Księcia Edynburga 
Wydanie pierwszego singla Shirley 
Bassey „Burn My Candle (At Both Ends)” 
 Humphrey Lyttelton i jego zespół 
nagrywają swoją kompozycję trad jazz 
"Bad Penny Blues" w Londynie z 
inżynierem dźwięku Joe Meekiem. Będzie 
to pierwsza brytyjska płyta jazzowa, która 
znajdzie się w pierwszej dwudziestce 
Uruchomiono telewizję Granada z bazą w 
Manchesterze 
Mettoy wprowadza modele samochodów 

Corgi Toys wyprodukowane w 
Południowej Walii 
Jim Laker ustanawia rekord, 19 graczy 
wyeliminowanych w całym 
pierwszoklasowym meczu krykieta na Old 
Trafford, w czwartym meczu testowym 
między Anglią a Australią 
 PG Tips rozpoczyna długotrwałą 
kampanię reklamową ITV, korzystając z 
przyjęcia herbacianego szympansów (z 
głosami dostarczonymi przez Petera 
Sellersa)

W tym roku 1956 ORCHESTRA OF  The Swan
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Les Animaux to ruch z 

utworu Jima Parkera w stylu 

lat 20. zatytułowanego 

Mississippi Five. Parker 

skomponował wiele ścieżek 

dźwiękowych do wielu 

opartych na historii 

dramatów telewizyjnych, 

takich jak Mapp i Lucia, Moll 

Flanders i House of Cards.

Dziękujemy za przyłączenie się do nas dzisiaj i nie możemy się doczekać, 
aby gościć Cię ponownie w jednym z naszych następnych filmów.


