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nr Uczestnik 

konkursu 

Praca konkursowa Post komentowany Data zgłoszenia 

konkursu 

1.  Joanna 

email wyłącznie do 

wglądu 

Organizatora 

Konkursu 

Nie ulegajmy złym wpływom i chwilowej żądzy, 

rezygnując z dążenia do bycia po prostu dobrym 

człowiekiem. A trzeba pamiętać, że człowiek nie żyje 

sam. Bądź dla innych taki, jaki sam chciałbyś, żeby inni 

byli dla ciebie.„Nie mów fałszywego świadectwa przeciw 

bliźniemu swemu.” 

Manifest Bywalca Życia 

o szacunek 

31 października 2021 r. 

2.  Baśka 

email wyłącznie do 

wglądu 

Organizatora 

Konkursu 

Fineasz i Ferb (Phineas i Ferb) to amerykańska 

animacja wytwórni Walta Disney’a, na potrzeby Disney 

Channel. 

Z Disneya jest też Myszka Miki. 

Twórcy serialu – Dan Povenmire oraz Jeff „Swampy” 

Marsh pracowali nad projektem 16 lat, zanim 

rozpoczęto jego emisje. 

To baaardzo długo! 

Fineasz i Ferb powzięli sobie za cel, że każdy dzień 

tegorocznego lata spędzą jak najlepiej się tylko da. 

Najlepiej… opalając się! 

Top 10 bajek mojego 

dzieciństwa 

8 listopada 2021 r. 

3.  Łukasz 

email wyłącznie do 

wglądu 

Organizatora 

Konkursu 

Zestawienie „Top 10 bajek mojego dzieciństwa” to 

wielki powrót do przeszłości. Czasów beztroski i 

niepłacenia rachunków 😉. Ranking, jak każdy tego 

typu, będzie totalnie subiektywny, ale dla osób z mojego 

rocznika (94’) pewnie bliski, bo aż znowuż tak wiele 

animacji na przełomie nowego millennium nie 

było. Oprócz bajek były też ciekawe seriale młodzieżowe. 

Top 10 bajek mojego 

dzieciństwa 

8 listopada 2021 r. 
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Pamiętam na przykład Wyspy piratów czy Tajną misję, a 

ciekawe ilu tytułów już nie odnajdę. To jednak temat na 

kolejny wpis. 

4.  Irena 

email wyłącznie do 

wglądu 

Organizatora 

Konkursu 

Herkules Poirot tuż po rozwiązaniu zagadki 

kryminalnej w dalekiej Azji, wraca do Europy 

pociągiem Orient Express. Podczas podróży, ciemną 

nocą, kolej grzęźnie w zaspie śnieżnej. Na domiar złego, 

jeden z pasażerów zostaje zabity, a wszystkie poślaki 

wskazują, że morderca przebywa w przedziale tego 

samego wagonu. Pochodzący z Belgii detektyw staje 

przed największym wyzwaniem. 

Nie lubię takiej tematyki. Nie lubię kiedy ktoś ginie, ktoś 

kogoś zabija. 

Morderstwo w Orient 

Expressie, Poirot w 

życiowej formie 

9 listopada 2021 r. 

5.  Piotr 

email wyłącznie do 

wglądu 

Organizatora 

Konkursu 

Długo czekałem na ten remake i nie wierzę, że wyszedł 

tak rewelacyjnie. Historia do opowiedzenia była zacna, a 

zrobiono to ponad oczekiwania. Lubię filmy, które 

przybliżają nam inne kultury, a zarazem mówią o 

wartościach, jednocześnie nie zapominając o humorze, a 

w kulminacyjnych momentach dostarczają emocji z 

najwyższej półki. I taka właśnie jest nowa Mulan ze 

studia Walta Disneya. Mimo zachwytów nad filmem 

trzeba też spojrzeć na kasowe osiągnięcia “Mulan”, a te 

wyglądają bardzo mizernie. Film nie zarobił dużo 

pieniędzy, a sami Chińczycy nie byli zachwyceni 

przeginaniem biegu historii w tym filmie. Obrazu nie ratują 

też gwiazdy z Donnie Yenem, Jetem Li i Gong Li na czele. 

Zdecydowanie lepiej została przyjęta animacja z 1998 roku, 

Nowa i długo 

wyczekiwana Mulan 

zachwyca 

10 listopada 2021 r. 
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która na IMDB została oceniona na 7.6, przy zaledwie 5.7 

recenzowanej tu wersji! W tym przypadku można się zatem 

śmiało zgodzić, że pewnych klasyków się po prostu nie 

remakuje! 

6.  Magdalena 

email wyłącznie do 

wglądu 

Organizatora 

Konkursu 

𝕯𝖟𝖎𝖘𝖎𝖆𝖏, 𝖜𝖎𝖊𝖑𝖊 𝖐𝖘𝖎ąż𝖊𝖐 𝖕𝖔𝖈𝖟𝖞𝖙𝖓𝖞𝖈𝖍 𝖆𝖚𝖙𝖔𝖗ó𝖜, 𝖓𝖆𝖏𝖕𝖎𝖊𝖗𝖜 

𝖘𝖜𝖔𝖏ą 𝖕𝖗𝖊𝖒𝖎𝖊𝖗ę 𝖒𝖎𝖆ł𝖔 𝖓𝖆 𝖕𝖑𝖆𝖙𝖋𝖔𝖗𝖒𝖎𝖊 𝖂𝖆𝖙𝖙𝖕𝖆𝖉, 

𝖗ó𝖜𝖓𝖎𝖊ż 𝖜 𝖋𝖔𝖗𝖒𝖎𝖊 𝖔𝖉𝖈𝖎𝖓𝖐𝖔𝖜𝖊𝖏. O czym, szczerze mówiąc 

nie miałam pojęcia. Słyszałam o jednym polskim pisarzu 

oraz wiem, że jedna bardzo popularna książka w pierwszej 

wersji była po prostu fanficem. 

𝖂 𝖕𝖎𝖊𝖗𝖜𝖘𝖟𝖊𝖏 𝖐𝖔𝖑𝖊𝖏𝖓𝖔ś𝖈𝖎 𝖕𝖗𝖟𝖊𝖈𝖟𝖞𝖙𝖆ł𝖊𝖒 𝖐𝖘𝖎ąż𝖐ę (𝖜 2017 

𝖗.). 𝕹𝖆𝖘𝖙ę𝖕𝖓𝖎𝖊 𝖔𝖌𝖑ą𝖉𝖓ął𝖊𝖒 𝖋𝖎𝖑𝖒, 𝖓𝖆𝖏𝖕𝖎𝖊𝖗𝖜 𝖏𝖊𝖌𝖔 𝖘𝖙𝖆𝖗𝖘𝖟ą 

𝖜𝖊𝖗𝖘𝖏ę 𝖟 2010 𝖗., 𝖜 𝖐𝖙ó𝖗𝖊𝖏 𝕻𝖔𝖎𝖗𝖔𝖙𝖆 𝖟𝖆𝖌𝖗𝖆ł 𝕯𝖆𝖛𝖎𝖉 𝕾𝖚𝖈𝖍𝖊𝖙 

(𝖜 2018 𝖗.). 𝕬 𝖉𝖔𝖕𝖎𝖊𝖗𝖔 𝖕óź𝖓𝖎𝖊𝖏 𝖟𝖔𝖇𝖆𝖈𝖟𝖞ł𝖊𝖒 𝖊𝖐𝖗𝖆𝖓𝖎𝖟𝖆𝖈𝖏ę 𝖟 

2017 𝖗. 𝖒.𝖎𝖓. 𝖟 𝖂𝖎𝖑𝖑𝖊𝖒 𝕯𝖆𝖋𝖔𝖊 𝖔𝖗𝖆𝖟 𝕸𝖎𝖈𝖍𝖊𝖑𝖑𝖊 𝕻𝖋𝖊𝖎𝖋𝖋𝖊𝖗 (𝖜 

2020 𝖗.). 
Ja też rozpoczęłam od książki, ale później widziałam tylko 

serial BBC z genialnym Poirotem. Bardzo bym chciała 

zobaczyć film. Może kiedyś mi się uda? 😉 

 

Morderstwo w Orient 

Expressie, Poirot w 

życiowej formie 

12 listopada 2021 r. 

7.  Anna 

email wyłącznie do 

wglądu 

Wszystkich Świętych i Zaduszki to wyjątkowe święto ku 

temu, aby powspominać tych co już odeszli, ale wciąż są 

w naszych sercach. Mimo 

że ten rok był dla mnie pod wieloma względami trudnym 

czasem, uświadomił mnie o 

Odeszli, ale zostali w 

naszych sercach 

14 listopada 2021 r. 
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Organizatora 

Konkursu 

ulotności życia i skłonił do refleksji nad kwestią 

przemijania. Ostatni rok 

przyniósł wiele śmierci, dlatego tym bardziej listopad 

napawa smutkiem i głębią 

melancholii. Zmarło wiele wspaniałych postaci polskiej 

sceny muzycznej i 

teatralnej, ekranu oraz nauki. Szczególnym ciosem była dla 

mnie śmierć 

Krzysztofa Krawczyka, którego zapamiętałam jako 

świetnego artystę oraz 

niezwykłego i dobrego człowieka. Izabela Trojanowska 

wspomina Krzysztofa 

Krawczyka jako ciepłego i skromnego człowieka, z 

głęboką duszą. Utwory 

Krawczyka potrafią poruszyć każde serce, dlatego 

niewątpliwie jego śmierć 

wzbudziła wiele emocji wśród Polaków. Moja ulubiona 

piosenka to “Bo jesteś 

ty”, która choć charakteryzuje się prostotą, idealnie 

przedstawia 

prawdziwą miłość. 

8.  Ania 

email wyłącznie do 

wglądu 

Organizatora 

Konkursu 

Morderstwo w Orient Expressie (tytuł oryginalny: 

Murder 

on the Orient Express) to niewątpliwie jedna z 

najpopularniejszych powieści – 

okrzykniętej Królową Kryminałów – Agathy 

Christie. Pamiętam, że 

przeczytałam ją pierwszy raz, będąc jeszcze dzieckiem i 

Morderstwo w Orient 

Expressie, Poirot w 

życiowej formie 

14 listopada 2021 r. 
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bardzo mi się 

spodobała. Był to początek mojego zafascynowania 

kryminałami oraz tą autorką. Bardzo 

polubiłam postać Herkulesa Poirota i śledziłam z napięciem 

dalsze poczynania 

detektywa. To, co czyni Morderstwo w Orient Expressie 

kultowym to 

zaskakujące rozwiązanie fabularne oraz genialny (w 

gruncie rzeczy i prosty) 

pomysł na zawiązanie akcji. Zakończenie jest po prostu 

mistrzowskie, oryginalne 

i nowatorskie. Z pewnością każdy czytelnik powinien 

sięgnąć po tę książkę i 

poznać historię morderstwa w Orient Expressie. 

9.  Anna 

email wyłącznie do 

wglądu 

Organizatora 

Konkursu 

Nie będzie przesadą (choćby i najmniejszą), jeśli 

stwierdzę, że animacje Disneya górą i to nie od dziś! 

Inne studia nie mają 

nawet podjazdu do potęgi Walta Disney’a. Wychowałam 

się na tych bajkach i 

nierzadko do nich powracam, emocjonując się historiami 

bohaterów tak samo albo 

nawet bardziej niż w dzieciństwie. Mimo sentymentu do 

starszych disneyowskich 

animacji, moim ulubieńcem jest film „Coco” 

(2017). „Coco” bazuje na motywach 

meksykańskiego święta zmarłych – Dia de los Muertos. 

Disney po raz kolejny 

wzrusza i łamie serca. W kulminacyjnym momencie, w 

Moje top 10 animacji 

Walta Disney’a 

14 listopada 2021 r.  
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którym babcia Coco dołącza 

do piosenki „Pamiętaj mnie”, robi to z potrojoną siłą 

… Film wzbudza we 

mnie ogromne emocje, a wspaniała oprawa muzyczna i 

barwna animacja potęgują 

walory artystyczne.. 

10.  Anna Mówię nie – atakom na wygląd. To najbardziej perfidny 

sposób zdeptania kogoś z błotem, wygrania w dyskusji, 

łamiąc go, uderzając w 

najczulszy punkt. Fundamentem rozmowy jest obustronny 

szacunek, dlatego 

jakiekolwiek obelgi skierowane w stronę rozmówcy (w 

szczególności te dotyczące 

powierzchowności) są karygodne. Nie pozwólmy, żeby 

atak ad personam na 

wygląd spowszechniał jak atak ad personam na intelekt, 

pochodzenie, 

wykształcenie. Każdemu człowiekowi należy się szacunek, 

niezależnie od tego 

jak wygląda, w co wierzy, gdzie się urodził, czy ile ma 

pieniędzy. Bądźmy 

dla siebie życzliwi, zamiast złośliwi. Nie podnośmy 

własnej wartości niczyim 

kosztem, co w relacjach międzyludzkich niestety stało 

się niechlubnym 

standardem. Przerażające jest, że ataki personalne są 

powszechnie stosowane 

w wypowiedziach publicznych. Należy potępiać takie 

Manifest Bywalca Życia 

o szacunek 

14 listopada 2021 r.  
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zachowania oraz nie powielać 

złych wzorców. 

11.  Alla 

email wyłącznie do 

wglądu 

Organizatora 

Konkursu 

Wystarczy, że skomentujesz dowolny post na Bywalcu 

Życia, który to komentarz będzie spełniał warunki 

zadania konkursowego.Skargi są twórcze, tj. tworzą nowe 

zdanie. Brzmi ono: wspaniale! Konkurs trwa od dnia 30 

października 2021 r. do dnia 1 grudnia 2021 r. Ja 

[podmiot] zdążyłam! 

Kreatywna Wycinanka. 

Konkurs 

16 listopada 2021 r.  

12.  Joanna 

email wyłącznie do 

wglądu 

Organizatora 

Konkursu 

Nie od dziś wiadomo, że “dziwacy upiększają świat”. Aby 

być natomiast pięknym samym w sobie, wystarczy się dużo 

złościć (“złość piękności nie szkodzi!) oraz kochać, kochać 

i jeszcze raz kochać. Bo świat jest miłością! Ktoś mi kiedyś 

powiedział, że jestem głupią idealistką i że odbija mi na 

punkcie miłości. Ja, 178-centymetrowa kobieta, tego do 

głowy nie biorę i wiem, że – po prostu – “im większy 

człowiek, tym większa jest jego miłość.” 

Cóż, zależy (słowo sponsorujące dzisiejszy wpis) co to za 

miłość?! Z jednej miłości będzie i na chleb (bo gdzie 

miłość panuje, tam niewiele brakuje), a z drugiej nie 

będzie i na mąkę. 

* miłość do Boga, wględnie małpy (człowiek pochodzi od 

małpy) 

Jak mawiał Johann Wolfgang Goethe “Wiara jest miłością 

do tego, co niewidoczne; ufnością w to, co możliwe i 

nieprawdopodobne.” “Wiara czyni cuda”. Nie ma 

Przysłowie kontra 

przysłowie. Runda 2 

17 listopada 2021 r.  
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człowieka, który by w nic nie wierzył. Ja tam śladami 

ewolucji nie idę (mnie pawian nie stworzył) – wierzę w 

Boga, a co się z tym wiąże WIEM, że “aby Bóg mógł być z 

nami, my powinniśmy być z nim!”. A w co, lub w kogo 

wierzy ateista? W siebie. I chwała mu za to. 

* wiara w siebie 

Człowiek powinien wierzyć w swoje możliwości i atuty, 

choćby ich nie miał. Jeśli brakuje ci pewności siebie, 

podnieś swą głowę, wypnij pierś i stojąc przed lustrem, 

zaśpiewaj jak Marylin Monroe, tylko SAMEMU SOBIE 

“Hapyy Birthday to you”, a następnie wykrzyknij “Chcieć 

znaczy móc” i ruszaj do przodu! Pamiętaj, nigdy nie 

odwracaj się do tyłu i “nie wchodź dwa razy do tej samej 

wody.” 

* wiara w innych 

“Umiesz liczyć? Licz na innych!” Każdy ci w życiu 

pomoże (jeśli odpowiednio się przy tym zakręcisz). Każdy 

człowiek z natury jest sam w sobie dobry, lecz pamiętaj: 

“Miej oczy i uszy szeroko otwarte!”. 

* wiara znalezienia partnera 
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Uwierz, że “lepiej późno, niż wcale”. Poza tym zawsze 

“lepiej być nieszczęśliwym samotnie, niż nieszczęśliwym z 

kimś innym.” 

* wiara w partnera 

“Kocha się tylko raz”(??)… 

* wiara w życie 

“największą przygodą mojego życia, jest…moje życie.” I 

tak trzymać! 

Z mojej strony to tyle. Krótko, bo kto gada za dużo, często 

plecie głupoty (ponoć “milczenie jest złotem, a mowa 

srebrem!”) Wybaczcie, że tym razem nie będzie mojego 

podpisu – “Róża, która rozkwita, nie czyni przy tym 

hałasu.” 

Było dużo szukania, a efekty oceńcie sami! 

13.  Natalia94 

email wyłącznie do 

wglądu 

Organizatora 

Konkursu 

Myśli błądzą, po czym naturalnie wędrują ku swoim 

najbliższym. Czy wystarczająco dużo czasu spędziłeś z 

mamą, tatą, bratem? Czy ostatnia rozmowa nie 

skończyła się głupią sprzeczką? 

Od ponad pół roku przeniosłam się do nowego, jeszcze 

pachnącego świeżością mieszkania, by się usamodzielnić, 

ale i również w pewien sposób „odciąć się” od niezdrowych 

relacji z moim Tatą. 

Rodzina, dom i 

bezpieczeństwo 

23 listopada 2021 r.  
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Tata i ja mamy bardzo „czupurne” i dominujące charaktery 

i nie potrafimy często odpuścić, bo oboje uważamy, że 

wiemy lepiej i powinno się być nieustępliwym, ale czy 

naprawdę warto? W obliczu pandemii, która właśnie zbiera 

największe żniwo w postaci zachorowań i zgonów, 

powinniśmy przystopować i zastanowić się, czy ludzie, 

którzy nas otaczają nie są ważni i to, aby dbać o ich 

zdrowie i bezpieczeństwo, a nie myśleć o sobie? Czy nie 

warto skupić się na dobrych, czystych relacjach, a nie 

doszukiwać się pretekstów do kłótni, aby później nie było 

za późno na refleksję… 

Udowodnijmy, że choć raz jesteśmy mądrzejsi przed 

szkodą. 

14.  Karol 

email wyłącznie do 

wglądu 

Organizatora 

Konkursu 

Wydaję mi się, że byłem innym człowiekiem. Przez 12 

lat zmieniłem się, nie zawsze na lepsze. Mając ten 

dziennik, widzę jak na dłoni, gdzie odszedłem od swoich 

przekonań i poglądów. I jak naiwnie wtedy 

postrzegałem świat. Co to by było, gdyby 25-letni ja 

mógł, choć na chwilę, porozmawiać z 13-letnim ja. 

Miałbym tyle ostrzeżeń… i numery na szóstkę w 

totolotku. 

Lata dziecięce już jako pełnoletnia osoba oceniam na 

najcudowniejszy, najbardziej magiczny i bezproblemowy 

okres mojego życia. Oddałbym wiele, by móc do niego 

wrócić, a najlepiej zapętlić się w czasie i już zawsze 

przeżywać szkolne lata. Gdzieś tam w tle głowy tli się ten 

parzący płomyczek, przypominający, że wcale nie było tak 

kolorowo, że przecież wówczas mnóstwo rzeczy mnie 

Z dziennika młodego 

introwertyka 

29 listopada 2021 r.  
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denerwowało – nienawidziłem szkoły, doświadczałem 

nieprzyjemności z kolegami, frustrowały mnie ograniczenia 

na mnie narzucone, i bardzo szczerze (teraz uważam to za 

głupotę!) marzyłem, by wreszcie dorosnąć. Moje serce łka 

na wspomnienie tamtych lat i mógłbym ponieść wszelką 

cenę, by choć jeszcze raz doświadczyć dziecięcych 

przyjemności, lecz jedyne co mi zostaje, jedyne, dzięki 

czemu mogę z uczuciem wspominać tamte lata i nie dać im 

zniknąć, to jedna z najbardziej niezwykłych rzeczy, jaka 

istnieje – Nostalgia. 

15.  Magdalena P.  

email wyłącznie do 

wglądu 

Organizatora 

Konkursu 

Po 

niesamowitej “Mulan”, o której możecie więcej 

przeczytać na 

Bywalcu Życia we wpisie „Nowa 

i długo wyczekiwana Mulan zachwyca”, 

z niecierpliwością czekałem na kolejny film od Disney’a, 

tym 

razem czerpiący garściami z animacji „101 

dalmatyńczyków”, 

ale nie będący jej prostą (łamane na żywcem zerżniętą) 

kanwą jak w przypadku chociażby Króla Lwa czy 

Aladyna. Tym 

większe twórcy rozbudzili nadzieję, biorąc na warsztat 

jeden z 

najczarniejszych charakterów, przed tym nim taki się 

stał, 

fundując widzom emocjonalny rollercoaster. 

W 

Nowa i długo 

wyczekiwana Mulan 

zachwyca 

29 listopada 2021 r.  
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filmie zostaje nam przedstawiona postać młodej Estelli – 

zanim ta 

przekształciła się w budzącą grozę Cruellę, zgodnie ze 

słowami 

Williama Goldinga „wytwarzającą zło niczym pszczoła 

miód”- 

przestającej 

z wyrzutkami przestępczego półświatka, zbuntowanej 

dziewczyny, 

marzącej o karierze projektantki mody. Sama Cruella de 

Mon, poznana 

przez nas w filmie „101 dalmatyńczyków” to kobieta ze 

wszech 

miar zła, choć z drugiej strony zawsze nurtowało mnie 

pytanie czy 

ta wyrafinowana dama, największym marzeniem której 

było futro ze 

skór małych, niewinnych piesków, była naprawdę tak 

podła, na 

jaką wyglądała, czy też może po 

prostu w swym dążeniu do zabicia małych dalmatyńczyków 

popełniła 

błąd – „zło popełnione bez przyjemności”, że zacytuję tu 

Colette. Film o Estelli, wciąż jeszcze młódce stawiającej 

swe 

pierwsze kroki w świecie mody, próbuje odpowiedzieć mi – 

i 

innym fanom panny de Mon – na to pytanie, ukazując 

naszym oczom, w 
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jaki sposób doświadczenia kształtują to kim się stajemy, 

warstwa 

po warstwie odkrywając kolejne oblicza młodej outsiderki, 

która 

kiedyś, w przyszłości, ma stać się jedną z najbardziej 

znanych 

i rozpoznawalnych bohaterek Disney’a – Cruellą. „Czasem 

zło 

przychodzi pod maską dobra, lecz jego prawdziwym celem 

jest 

szerzenie zła”, pisał Paulo Coelho i w tym właśnie dziele 

filmowym widzimy jednak 

sporą 

nieadekwatność tego kim była na początku młoda kobieta o 

imieniu 

Estella z tym, kim stała się w pewnym momencie swego 

burzliwego 

życia – nieczułą Cruellą o sercu z lodu – młodsza 

wersja panny de Mon to bowiem zdecydowanie nie jest 

kobieta, jaką 

uwielbialiśmy nienawidzić w „101 dalmatyńczykach” – 

nawet 

biorąc poprawkę na to, iż na przestrzeni lat nasza 

osobowość 

może ewoluować. Proces rzeczonej ewolucji jednakowoż 

nie jest pod 

wieloma względami czymś więcej niż zaledwie wariacją na 

temat 

„jacy byliśmy w naszych młodych latach” i dlatego też 
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uważam, 

ze chociaż interesującym doświadczeniem było spojrzenie 

na proces 

stawania się młodej osoby niecną potencjalną morderczynią 

niewinnych szczeniaczków, którą widzieliśmy ją w słynnej 

animacji Walta Disney’a, to jednak mimo wszystko Estella 

pod 

wieloma względami „nie pasuje” mi do bycia swa 

dojrzalsza wersją 

– nie; po prostu nie.Ten 

film okazał się być zupełnie nie dla mnie. 

16.  Piotr 

email wyłącznie do 

wglądu 

Organizatora 

Konkursu 

Jeśli chodzi o Friendsów, mam te same odczucia. *Nuda. 

nuda. nuda. Nie rozumiem jego fenomenu.* Irytuje mnie, a 

dodatkowo mam dwójkę znajomych totalnie zajaranych na 

punkcie tego serialu, co czasami bywa mocno irytujące.. 

Może by tak rzucić w nich czymś, żeby się opamiętali? 

*Oczywiście, żartuję! Wstrzymajcie ostrzał kamieniami!* 

Top 10 seriali, którym 

jestem na nie 

30 listopada 2021 r.  

17.  Andrzej 

email wyłącznie do 

wglądu 

Organizatora 

Konkursu 

W oryginalnym tekście pogrubilem zdania wzięte z 

bloga,ale po opublikowaniu komentarza nie jest to 

widoczne! 

Dlatego cytaty wziąłem pomiędzy XXXX………….XXXX 

Fakt,że chociaż dla zasady nie oglądam seriali 

telewizyjnych- uważam je za zbędnego pochłaniacza czasu-

wcale nie musi oznaczać,że jestem jakimś dinozaurem! 

XXXXXNie rzucajcie kamieniami, proszę.XXXXX 

XXXXX Bo to nieprawda, że tak (o ile w ogóle?! ) 

Top 10 seriali, którym 

jestem na nie 

30 listopada 2021 r.  
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pokonaliśmy dinozaury!XXXX 

XXXXPrawdą jest, że ile głów – tyle opinii na dany 

temat…XXXX 

Ale najwięcej do powiedzenia na każdy temat mają 

ci,którzy:nie oglądali filmu,nie czytali książki,nie 

przesłuchali płyty i w danej materii kompletnie nie mają 

rozeznania! 

XXXXJa tego nie kupuję!XXXX 

Dlatego z wielką ciekawością zabrałem się do czytania tego 

posta- w końcu mimo swego nastawienia warto wiedzieć,ile 

traci ktoś,kto serialowych hitów nie widział na oczy! 

Jednak momentami kompletnie nie rozumiałem,co autor 

chciał nam przekazać! 😉 

XXXX”Niemniej jednak,uczynienie głównego “złola” jakąś 

mazią i w sumie nie wiadomo czym,było czymś naprawdę 

słabym.”XXXX 

Chociaż więc widzę u autora spory potencjał warsztatowo-

literacki,to jednak powinien być on wykorzystywany 

bardziej precyzyjnie i z większą dbałością o detale 

18.  Gabriela 

email wyłącznie do 

wglądu 

Organizatora 

Konkursu 

“Oczywiście pamiętał o tym – o czym pamięta każdy 

rozsądny człowiek – że nie powinno się nigdy 

zatrzaskiwać za sobą drzwi, gdy się wchodzi do szafy.” 

To prawda, nie powinno zatrzaskiwać się za sobą drzwi, 

gdy wchodzi się do szafy. Czy to oznacza, że nie powinno 

palić się mostów za sobą? Być dobrym dla tych, których 

Moje ulubione cytaty z 

Opowieści z Narnii 

30 listopada 2021 r.  
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mijamy, pnąc się do góry, bo jak będziemy spadać – 

spotkamy ich na nowo? 

Po prostu pamiętajmy, aby nie zatrzaskiwać za sobą 

drzwi, gdy wchodzimy do szafy. 

Z pozoru błahy tekst o nie zamykaniu za sobą drzwi, w 

istocie może mieć bardzo wiele głębi – o ile odpowiednio 

się go zinterpretuje, a interpretacja zależy przecież od 

punktu siedzenia, patrzenia i myślenia, więc może być 

różna na tysiąc sposób. Dziecko bawiące się w chowanego 

nie powinno zatrzaskiwać za sobą drzwi od szafy, co jest 

metaforą zostawiania za sobą drogi wyjścia, możliwości 

powrotu – której to czasem w życiu nie mamy. W zdaniu 

C.S. Lewisa kryje się więc nauka odnośnie spraw 

pozostawianych w tyle, rzeczach, które minęły i ludziach, z 

którymi już nie mamy kontaktu. Nie niszczmy tego, co za 

nami, nie palmy mostów, lecz zostawmy sobie drogę 

wyjścia – nie zamykajmy drzwi, gdy wchodzimy do szafy. 

Taka jest moja interpretacja. 
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Haga, dnia 3 grudnia 2021 r.  

Marek Bartłomiej Cabak 
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