Zakończyliśmy wspólną podróż po polskich drogach odbytą starym mercedesem w towarzystwie Barbary i Witka. 
Na temat filmu wypowiedziało się 39 osób, a w zakładce „Pociąg do dyskusji” pozostawiło wpisy 8 dyskutantów. Świadczy to o dużym rezonansie wywołanym przez treści zawarte w „Piątej porze roku”, jak i  dowodzi, że film zainteresował Państwa i spowodował odniesienia do własnego życia i sprowokował do podzielenia się  osobistymi refleksjami. Prawie wszystkie recenzje [poza nielicznymi] są pozytywne. W ocenie Państwa film jest ciepły, nostalgiczny, z pewną nutką melancholii. 
Zwracają Państwo także uwagę na momenty humorystyczne i zabawne, towarzyszące parzę podróżnych. Przewija się nutka, że dobrze byłoby mieć u boku takiego zaradnego i wyrozumiałego Witusia. 
Fabuła filmu podoba się Państwu, ponieważ jest to zwykła ludzka historia, życie obok nas a bohaterowie mogliby być sąsiadami czy znajomymi. Podobnie skrywane pragnienia Barbary posiadania dzieci zostały wychwycone w symbolicznej scenie odebrania porodu. Jest również polska gorzka rzeczywistość z koniecznością wyjazdu za chlebem a babcia przejmuje rolę wychowawczo-opiekuńczą [siostra Barbary] 
Wiele uwagi poświęcili Państwo ocenie czy ten związek pomimo tak różnych partnerów ma szansę przetrwania, ale przecież „przeciwieństwa się przyciągają” a „miłość łaskawa” jest i jest ponad wszelkie przeciwności. 
Ale też zabrzmiała nutka przestrogi, aby porządkować wszystkie sprawy prawno-formalne, ponieważ można stracić dorobek życia [Barbara] 
Umieszczenie akcji filmu wśród emerytowanych górników hodujących gołębie i pięknie posługujących się „ślonsko gadko” wzbudziło Państwa życzliwą ocenę, że i w familokach może kwitnąć głęboka przyjaźń i miłość, choć czasami trzeba się przespać obok gołębnika. 
Na pytanie czy nie kusi impuls podróży, wielu klubowiczów odpowiedziało twierdząco, że bardzo nęci magia drogi, wędrówki i poznania czegoś nowego a także możliwych niespodzianek. Ale zawsze potem można i trzeba wrócić do bezpiecznego domu i znanego otoczenia. 
Wśród oceniających znalazły się osoby z filmowym stażem, jak i po raz pierwszy wypowiadające się na forum.  Nie cytuję wybranych opinii, ponieważ wszystkie są interesujące a osądy napisane są w miarę posiadanych możliwości i zdolności. Zachęcam do zapoznania się z nimi na stronie De Facto pod adresem www.ikfon.defacto.org.pl w zakładce Aktualności w IKF ON. Niektórzy z dyskutantów w korespondencji ze mną przyznawali, że czują lęk przed publiczną wypowiedzą z powodu – jak to określali - braku umiejętności przelewania na „papier” własnych przemyśleń i odczuć.
Były to niepotrzebne obawy, bowiem w miarę nabywania doświadczeń klubowych wypowiedzi staną się bardziej rozwinięte i pogłębione. Na ogół we wszystkich wystąpieniach przewija się przekonanie, że „piata pora” może być dana bohaterom pomimo różnicy doświadczeń, życiowych, temperamentów i dotychczasowej roli. Zwracają Państwo uwagę, iż nie należy sugerować się „pierwszym wrażeniem” ponieważ bywa ono mylące a często krzywdzące. 
Muzyka towarzysząca obrazowi została oceniona przez państwa dodatnio.
Sporą rozbieżność zdań wzbudziła audiodeskrypcja: dla części odbiorców była dobrze zrobiona zarówno w warstwie dźwiękowej, jak i lektorskiej, część z Państwa zwracała uwagę, że była zbyt głośna i „przykrywała” oryginalną ścieżkę dźwiękową. Sądzę, że powyższe sugestie zostaną przez twórców AD uwzględnione przy opisach następnych produkcji filmowych.
Jestem nieco rozczarowana tak nikłym odzewem na mini zagadkę. W płockim forum obywatelskim w dniu 16 IX br. wzięło udział ponad 70 klubowiczów, przeto liczyłam na ich pamięć i zaangażowanie w program spotkania. Jedynie jak zawsze niezawodni i uważnie śledzący przebieg obrad i późniejszą informację o realizatorach filmu p. Ala Nyziak i p. Radosław Morawski napisali, że realizatorem ścieżki dźwiękowej filmu „Piąta pora roku” była p. Małgorzata Przedpełska-Bieniek, gość forum obywatelskiego a zarazem gorąca rzeczniczka opatrywania ścieżką AD wszystkich dystrybuowanych filmów.
Dziękuję wszystkim dyskutantom za współpracę i interesujące opinie.
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