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Jak przygotować się do ferii narciarskich
Zbliża się sezon narciarski, a spędzanie ferii zimowych na stoku jest czymś, czego nie możemy sobie odmówić. Do wyjazdu na narty trzeba się
odpowiednio przygotować. Nie wystarczy zakup dobrego sprzętu, niezbędne jest właściwe przygotowanie fizyczne.
To od sprawności i wytrzymałości fizycznej zależy nasze bezpieczeństwo na stoku. Słaba kondycja może popsuć nam wyjazd, ponieważ po pierwszym
dniu zabawy nie zdołamy wstać z łóżka z powodu zakwasów lub – co gorsza – nabawimy się kontuzji. Dlatego kilkutygodniowe przygotowania są
niezbędne. Poniżej proponuję kilka ćwiczeń, które pomogą wzmocnić się przed wyjazdem:
·  Krzesełko przy ścianie – polega ono na tym, że podchodzimy do ściany i opierając się o nią plecami, układamy się w taki sposób, jakbyśmy siedzieli na
krześle, po chwili poczujemy, jak pracują mięśnie nóg.
·  Wykroki – polegają na przestawianiu jednej nogi z jednoczesnym przysiadem na drugiej nodze. Można je wykonywać do przodu, na boki, dodawać skręt
ciała lub wykonywać z ciężarkami w dłoniach.
·  Chodzenie po schodach – to proste ćwiczenie można utrudnić i wykonywać na przemian przodem, bokiem, przeskakiwać przez dwa czy więcej
schodków.
·  Ćwiczenia na brzuch – począwszy od brzuszków poprzez popularny ,,rowerek”, a skończywszy na trudnej ,,desce”, każde z ćwiczeń wzmacniających tę
partię mięśni przyda się narciarzowi.
·  Bieganie – nic tak nie poprawia kondycji jak bieganie, zarówno długodystansowe jak i krótkie sprinty pozwolą uniknąć zadyszki na stoku.
Warto też pamiętać, aby ćwiczenia kończyć porządnym rozciąganiem mięśni.
Życzę wszystkim udanych ferii.
Antek Bulenda

Bajkowa zima
Za oknami prószy śnieg,
 lecą białe płatki.
 Wszystko zmienia się tu w
mig
 i przykrywa chatki. 

 Ptaszki dzióbki swe
chowają,
 bo nie lubią zimy tej.
 Wiewióreczki uciekają
 do dziupelki ciepłej swej.

Dzieci lepią dziś bałwana
 i na sankach z górki mkną.
 Bo szczęśliwe i radosne
 już od rana wszystkie są.
 
 Starsi podziwiają świat,
 co baśniowy urok ma.
 Oni wiedzą, że dla dzieci
 wciąż bajkowa zima trwa.
Jakub Kleinszmidt

Sporty zimowe
Jest zima i można uprawiać wiele interesujących sportów, takich jak np. saneczkarstwo, narciarstwo i snowboard.
Saneczkarstwo to dyscyplina, w której zawodnicy zjeżdżają na sankach (we dwójkę lub pojedynczo). Zjazd odbywa się na
sztucznym lub naturalnym torze z powierzchnią lodową bądź śniegową. Wygrywa ten, którego łączny czas wszystkich
zjazdów jest najkrótszy. Saneczkarstwo uprawiają kobiety i mężczyźni. Innym ciekawym sportem zimowym są skoki
narciarskie. W tej dyscyplinie Polacy mają bardzo dobrą reprezentację. W obecnym sezonie Kamil Stoch wygrał Turniej
Czterech Skoczni. Drugie miejsce zajął Piotr Żyła, a Maciej Kot był czwarty. Skoki to sport z rodzaju ekstremalnych i
uprawiany jest tylko przez mężczyzn. celem jest wykonanie jak najdłuższego skoku po rozpędzeniu się i odbiciu od progu
skoczni. Podczas zawodów ocenia się odległość oraz styl. Skoków narciarskich nie można uprawiać amatorsko, ale na
nartach można również zjeżdżać. Narciarstwo zjazdowe nazywane jest często narciarstwem alpejskim. Polega na jak
najszybszym zjeździe ze stoku na długich, szerokich nartach, po trasie wyznaczonej przez specjalne tyczki. W pucharze
świata w tej dyscyplinie występują 4 konkurencje, dwie szybkościowe: zjazd i super gigant oraz techniczne: slalom gigant i
slalom. Jeżeli ktoś woli snowboard zamiast nart to są też bardzo atrakcyjne konkurencje snowboardowe. Jedną z nich jest
„freestyle”, w której zdobywa się punkty za dowolne ewolucje, które są różne np. backflip, polegający na wybiciu się i
obróceniu się bokiem w powietrzu. Saneczkarstwo, skoki narciarskie narciarstwo alpejskie i snowboard są sportami
olimpijskimi. Nie mogę już doczekać się ferii, kiedy wskoczę na narty lub snowboard. Życzę wszystkim aktywnego
wypoczynku na śniegu.
Mateusz Laskowski
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Wywiad z Panią Izabelą Kotnowską – nauczycielem matematyki

-Kiedy zdecydowała się Pani zostać nauczycielem matematyki?
-Decyzję podjęłam w klasie maturalnej. Zastanawiałam się nad kierunkiem
studiów: germanistyka czy matematyka. Wybrałam matematykę -królową
nauk.
-Co lubi Pani w swoim zawodzie, a co chciałaby Pani zmienić?
-Bardzo lubię pracę z dziećmi. Pasjonuje mnie to, że codziennie dzieje się
coś nowego. Nie wiem, co chciałabym zmienić, a pracuję jako matematyk
już od 16 lat i nadal wszystko mi się podoba.
-Jakie są Pani zainteresowania poza matematyką?
-Bardzo lubię czytać, czytam nawet 100 książek rocznie.
-W jakich innych zawodach Pani pracowała?
-Kiedyś pracowałam w dziale logistycznym w magazynie z ubraniami.
-Jaki dział matematyki lubi Pani najbardziej?
-Moim ulubionym działem jest geometria.
-Czy chciałaby Pani powiedzieć coś jeszcze naszym czytelnikom?
-Chciałabym powiedzieć, że jestem nowym nauczycielem i bardzo mi się w
tej szkole podoba, jest tu wielu mądrych uczniów, którzy kochają
matematykę.
Rozmawiał Jan Owsiak

Wywiad z Panią Beatą Prusik – nauczycielem muzyki
- Czy lubi Pani swoją pracę?
Tak, lubię pracować z dziećmi w różnym wieku i uczyć ich muzyki.
- Na jakich instrumentach potrafi Pani grać?
Gram na pianinie oraz flecie prostym i poprzecznym.
- Jaką muzykę lubi Pani najbardziej?
Najbardziej lubię muzykę klasyczną XIX wieku oraz organową Jana
Sebastiana Bacha. Natomiast, jeśli chodzi o utwory współczesne, to
preferuję muzykę filmową i piękne, mądre piosenki.
- Jakie studia trzeba skończyć, aby uczyć muzyki?
Najlepiej ukończyć kierunek edukacja artystyczna na Uniwersytecie
Muzycznym w Warszawie lub innym mieście np. Bydgoszczy czy
Białymstoku.
- Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy?
Lubię pomagać dzieciom w odkrywaniu talentu i pasji. Czerpię radość z
zachęcania podopiecznych do wspólnego śpiewania dla innych uczniów oraz
nauczycieli
- Czy od zawsze chciała być Pani nauczycielką?
Oczywiście, już jako mała dziewczynka lubiłam bawić się w szkołę, a kiedy
dobrze opanowałam grę na pianinie, marzyłam o tym, żeby uczyć gry na
tym instrumencie inne dzieci. Później doszłam do wniosku, że chcę
prowadzić chór dziecięcy.
Rozmawiała Julia Rogowska.

.

Pan Pryncypałka
ROZDZIAŁ 3
„Nowy lokator”
Pewnego dnia w miasteczku Pszczółkowo pojawiła się wieść o nowym
mieszkańcu. Miał na imię Mieczysław, a nazywał się Brzęczyszczykiewicz.
W miejscowej gazecie pojawiła się wiadomość o tym, że ma przyjechać
następnego dnia.
„Pszczółka” Uwaga! Jutro gotowanie ze Zbyszkiem! Przyjeżdża nowy
mieszkaniec.
Nowy lokator miał zamieszkać koło Pana Pryncypałki i zaczęły dziać się
następujące rzeczy: zatrzymano ruch, wiercono i budowano nowy dom, a
hałas trwał w dzień i noc. Pan Pryncypałka nie mógł pogodzić się z tym
harmidrem.
Aleksander Dachterski

ROZDZIAŁ 4
„Przyjazd Pana Mieczysława”
Nadszedł dzień wprowadzenia się do miasteczka Pana Mieczysława.
- Puk! Puk! – zapukał do drzwi Pan Mieczysław, któremu Pan Pryncypałka
otworzył drzwi.
- Witam!
- Dzień dobry! Przepraszam, że przysporzyłam panu tylu problemów –
powiedział zatroskany gość.
- Nic nie szkodzi – odpowiedział uprzejmie Pan Pryncypałka – zapraszam
do środka.
Pan Mieczysław wszedł i usiadł przy stole. Czekali na niego Pan
Brzebżółka, Pan Breczysław i Pan Ząbkowiak. Na widok gościa krzyknęli:
- Witamy w Pszczółkowie!
- Oh! Dziękuję za miłe przyjęcie!
- Nie ma, za co – zgodnie odpowiedzieli.
- Ja też mam dla panów niespodziankę.
- Jaką? – zapytali zaciekawieni.
- Jutro otwieram sklep mięsny i proszę to są kupony na darmową szynkę i
kiełbasę.
- Hura! – uradowali się.
Aleksander Dachterski
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Wywiad z Panem Szymonem Drożdżykiem – nauczycielem historii
-Co zafascynowało Pana w historii?
- Zafascynowała mnie tajemnica. Historia jest pełna ekscytujących zagadek.
Odkrywanie ich stanowi dla mnie wielką przyjemność. W przeszłości miało
miejsce wiele niewyjaśnionych zdarzeń, które zaciekawią każdego
człowieka.
-Czy zna Pan wszystkie historyczne daty, czy musi Pan, powtarzać je
przed zajęciami?
-Wszystkich dat z pewnością nie znam, aczkolwiek bez trudu przychodzi mi
ich zapamiętywanie. 
-Którą epokę historyczną lubi Pan najbardziej i dlaczego?
-Moim ulubionym okresem historycznym jest średniowiecze. To epoka, w
której bardzo wiele się działo i zawiera mnóstwa zagadek. Szczególnie
interesuję się początkami naszego państwa, w jaki sposób powstało, kim byli
jego twórcy. Fascynują mnie również wędrówki plemion we wczesnym
średniowieczu.
-Którą z historycznych postaci lubi Pan szczególnie?
-W historii Polski moją ulubioną postacią jest król Władysław Jagiełło - wielki
strateg, sławny zwycięzca bitwy pod Grunwaldem. Był twórcą dynastii
Jagiellonów, która rządziła niemalże połową Europy. Z historii powszechnej
taką postacią jest niewątpliwie król Ostrogotów i zarazem król Italii, czyli
Teodoryk Wielki. Był to władca nietuzinkowy, wpływający na dzieje Europy
na przełomie dwóch epok - starożytności i średniowiecza.
-Które wydarzenie w XX wieku miało dla Pana największy wpływ na
losy współczesnego świata?
-Ważnym wydarzeniem nie tylko dla mnie, ale także dla Polski, były
przemiany w roku 1989. Był to moment odzyskania przez naszą ojczyznę
suwerenności, czas przemian demokratycznych oraz gospodarczych.
Właśnie dzięki nim dziś możemy żyć w kraju wolnym i bezpiecznym.
-Co oprócz historii jeszcze Pana interesuje?
-Uwielbiam jazdę rowerem, szczególnie w dłuższe trasy, na których mogę
podziwiać piękno przyrody. W zimie rzadko mam do tego okazję, za to
wiosną i jesienią to mój główny środek lokomocji do pracy. Lubię spędzać
czas przy komputerze oraz czytać książki. Moim ulubionym autorem jest
Jarosław Grzędowicz i jego cykl Pan Lodowego Ogrodu.
Rozmawiała Julia Rogowska

Nieziemska
Rozdział 3
Tydzień po wylądowaniu na Planecie Świateł Naomi zaczęła pisać dziennik.
Opowiadała tam o swoich przeżyciach w nowym „domu”.
Dzisiaj w końcu zaczęłam się przyzwyczajać do warunków tu panujących.
Ruth bardzo mi pomaga. Ludzie mówią innym językiem, ale jest bardzo
podobny to tego, którym posługuję się na Triasie. Ruth mieszka w bogatej
okolicy, a jej rodzice – mimo że prawie nigdy nie ma ich w domu – są bardzo
mili. Wieczorem przyszedł do mnie list. Nie miałam pojęcia, co to mogło być.
- No otwórz wreszcie tę kopertę - krzyczała moja jakże cierpliwa
przyjaciółka.
Na początku naszej znajomości bardzo mi to przeszkadzało, ale już się
przyzwyczaiłam. Wracając do rzeczy… Wzięłam ostrożnie kopertę w dłoni i
powoli zaczęłam rwać papier. Widziałam, jak Ruthia patrzy na mnie – a
raczej na moje dłonie – zniecierpliwiona. Jej blond loki opadały swobodnie na
drżące z zimna ramiona. Stałyśmy na dworze przy skrzynce pocztowej. To
było złe posunięcie, biorąc pod uwagę, że jest środek zimy…
-Otwieraj tę kopertę!
-Rozumiem, że można być niecierpliwym, ale bez przesady – znowu
zaczęła przesadzać… Mając jej dość, szarpnęłam szybko za skrawek
papieru, a moim oczom ukazała się krzywo zgięta kartka. Ostrożnie ją
„otworzyłam” i momentalnie zaszkliły mi się oczy. Od razu zatęskniłam za
Dahlią… Tygodnie mijały dalej, coraz lepiej szło mi posługiwanie się nowym
językiem, ale w pamięci ciągle widziałam ten rysunek. W końcu nowe
przeżycia przyćmiły mi to wspomnienie.
- Ile można się zbierać!? – spytała poirytowana Ruth.
-Zrozum, nigdy nie byłam w szkole.. – próbowałam się usprawiedliwić, ale
usłyszałam tylko głębokie westchnienie pełne dezaprobaty dla czasu mojej
organizacji. Jeżeli w ogóle można tak to nazwać… Cdn.
Emilia Ocalewicz

Przyjemne spędzanie wolnego czasu
Nadszedł czas na zimowy poradnik! Dziś będzie coś dla zmarzluchów. W
zimie, można nie tylko dobrze bawić się na dworze, lecz także w nowo
otwartym Centrum Rozrywki ,,Ale Zebra”. Znajduje się ono na ulicy
Kolumbijskiej 9 na Bielanach obok ,,Makro”. Na każdego czeka coś
ciekawego: Laser Tag Dżungla, Mini Golf, Escape Room, Strefa gier oraz
Pizzeria Placek. Cennik oraz resztę informacji znajdziecie na stronie
internetowej. Drugim miejscem pełnym radości jest FunPark ,,Digiloo”.
Podobno to największy plac zabaw w Warszawie. W tym kompleksie jest
basen, sala zabaw, blast arena, ścianka wspinaczkowa i restauracja.
Emilia Wierzbicka
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Magia zimy Część I
Dawno, dawno temu, a może nie tak dawno, w pewnej wiosce o najzwyklejszej nazwie Żabia Dolina, która pewnie nie zrobiła na was wrażenia (chyba, że...
przeczytacie moją opowieść do końca), żyła sobie pewna dziewczynka. Na imię miała Estera. Mieszkała tam razem z rodzicami i rodzeństwem, bliźniaczką
Ritą i młodszymi braćmi Stasiem i Jasiem. Dziewczynki miały jedenaście lat a chłopcy pięć i siedem. Żyli dobrze. Nie dokuczała im bieda i byli szczęśliwą
rodziną. Jednak Estera i Rita były skonfliktowane. Od zawsze rywalizowały ze sobą o pierwsze miejsce u rodziców i nauczycieli. Pewnego zimowego dnia
(kiedy wszystko zaczęło się zmieniać) bliźniaczki odprowadzały mamę na przystanek autobusowy. Przez całą drogę w ogóle ze sobą nie rozmawiały, ale to
absolutnie nie znaczy, że nie miały, z kim rozmawiać. Znowu zaczął się konkurs, która jest lepsza. Zagadywały mamę, jak mogły i proponowały pomoc: to w
niesieniu toreb, to w zmywaniu naczyń podczas jej nieobecności itd. Kobieta wcale nie cieszyła się z tych dobrych chęci. Tak naprawdę ten spacer ją
zmartwił. Po chwili, nie mogąc już tego wytrzymać, klasnęła w ręce, jakby chciała córki uspokoić i dać znać, że czas już na pożegnanie. Rzeczywiście ten
gest dał im do zrozumienia, że dość już podpisywania się, ale tak naprawdę skierowany był do kogoś innego. Chcecie wiedzieć do kogo? Odpowiedź jest
jedna. Czytajcie dalej. W drodze powrotnej dziewczyny spotkały adresata tajnego znaku mamy. Oczywiście dziewczynki nawet nie domyślały się, że zwykłe
klaśnięcie mogłoby zmienić całą ich historię,..  więc na pewno nie znały osobnika, którego za chwilę poznacie. Chwilę potem dziewczynki szły już w drugą
stronę. Bez mamy. Pewnie się domyślacie, że ciekawie wtedy nie było. Do momentu, kiedy Estera zobaczyła na trawie małą żabkę. Miała na sobie jeszcze
rzecz, której dziewczynki nie zobaczyły. Była to mała, złota korona. Estera i Rita zachwycały się małą żabką, ale kiedy Estera wyciągnęła rękę, żeby ją
podnieść, ta zniknęła. Zdziwione bliźniaczki poszły do domu. Długo rozmyślały o niespodziewanym spotkaniu. Pewnej nocy, kiedy wszyscy już spali, do ich
domu przez okno wskoczyła mała żabka. Chwilę później zwierzątko było piękną wróżką. (Zdradzę Wam, że jest to zimowa wróżka. Jej czary działają tylko
w zimie. Podziałały również w mojej opowieści.) Kobieta wyjęła z kieszeni puszkę z magicznym pyłkiem, przypominającym proszek do pieczenia. Następnie
posypała nim dziewczynki, obróciła się i zniknęła. Następnego ranka Estera i Rita czuły się inaczej. Wszyscy zobaczyli, że siostry kochają się, nie
rywalizują, nie sprawiają problemów. Mama widząc tę zmianę, uśmiechnęła się porozumiewawczo do taty. Kilka dni później bliźniaczki założyły w szkole
swój własny klub detektywów, a o ich przygody poznacie już w następnym wydaniu gazetki szkolnej Cool 77.
Maria Królikowska

Zimowa historia
Za górami, za lasami i za siedmioma lodowiskami żyła sobie ośmioletnia dziewczynka o imieniu Marysia, która kochała zimę. Co roku jeździła z rodzicami w
Tatry i uczyła się jeździć na nartach. W tym roku uznała, że jeździ bardzo dobrze. Powiedziała o tym rodzicom, którzy również uważali, że ich córka świetnie
sobie radzi z jazdą na nartach. Zgłosili ją do konkursu w tej konkurencji o nazwie ,,Śnieżny Orzeł”. W dniu zawodów na stoku zebrało się ze sto osób, każdy
chciał zobaczyć, jak sobie poradzą uczestnicy. Marysia startowała pierwsza, więc zapięła narty i pojechała w dół. Gdy radośnie pędziła, nagle wjechała na
małą muldę, która wyrzuciła ją w górę.
Dziewczynka nieoczekiwanie szybowała w powietrzu. Po paru sekundach pojawiła się wróżka, która odpięła Marysi narty, mówiąc:
-Bez nart będziesz leciała dłużej, a gdy upadniesz w zaspę, to się nie połamiesz, życzę miłego lotu. Pamiętaj, że trzeba patrzeć, gdzie się jedzie.
Marysia popatrzyła w dół i zobaczyła zaspę, do której zbyt szybko zbliżała się. Wiedziała, że za chwilę spadnie, tak jak powiedziała jej wróżka. No i stało się,
upadła na pupę!
Po chwili przyleciała wróżka (ta sama co wcześniej) i powiedziała sobie:
-Zrobię jej psikusa.
Chwilę później Marysia zauważyła, że jest w basenie i zaczęła płynąć do mety. Problem był w tym, że tylko ona widziała pływalnię i robiła ruchy, które
wyglądały jak pląsy żabki. Gdzieś obok była zjeżdżalnia (a może wyciąg?) prowadzący do celu. Płynęła do niego coraz szybciej i szybciej.
Wszyscy zaczęli się z niej śmiać. Jurorzy jednogłośnie ocenili ją 10/10. Po Marysi zjeżdżało jeszcze sześcioro dzieci. Każde z nich miało mniej niż 10
punktów. Na końcu przyszedł czas na zajęcie miejsc na podium. Ogłoszono wyniki:
- Marysia zajęła 1 miejsce, 2 miejsce zajął Franek, a 3 miejsce zajęła Ela brawa dla zwycięzców! - powiedział główny juror.
Cała trójka stanęła na podium i uśmiechnęła się w kierunku aparatów fotograficznych. Marysia była z siebie dumna i szczęśliwa, ale coś było nie tak. Czy
pobyt na basenie był prawdziwy?
Nagle stwierdziła, że jest jej zimno. Popatrzyła na siebie i zobaczyła, że jest w stroju kąpielowym …..
Natalia Pawłowska

Kodeks postępowania w czasie zimy

1. Nie baw się na zamarzniętym jeziorze!
2. Na łyżwach jeździj tylko po lodowisku!
3. Ciepło ubieraj się!
4. Zjeżdżaj na sankach w miejscach
oddalonych od jezdni!
5. Nie oddalaj się od rodziców!
Martyna Korycka

. .
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Wart przeczytać
Ten obcy Ireny Jurgielewiczowej
Książka pod tytułem ,,Ten Obcy’’ autorstwa Ireny Jurgielewiczowej jest
świetną i zajmującą lekturą. Pomimo że została napisana ponad pięćdziesiąt
lat temu, to treści w niej zawarte pozostają aktualne również w dzisiejszych
czasach.
Akcja książki przenosi nas w lata 50. ubiegłego stulecia i opowiada o
problemach ówczesnych nastolatków. To książka mówiąca o dorastaniu,
przyjaźni, problemach rodzinnych. Od samego początku przeżywamy wraz
z bohaterami tj. Pestką, Julkiem, Marianem i Ulą ich przygody i „nastoletnie”
problemy. Razem z nimi poznajemy tajemniczego oraz samotnego Zenka,
ukrywającego się na rzecznej wyspie. Spotykamy także równie
wyobcowanego i odrzuconego psa Dunaja. Akcja książki jest wartka, a
sama opowieść bardzo zajmująca. Liczne zwroty akcji oraz oczekiwanie na
rozwikłanie tajemnicy Zenka naprawdę mocno wciągają czytelnika.
„Ten Obcy” to książka, którą na pewno słusznie doceniono i wpisano na
Listę Honorową Andersena obok wybitnych dzieł współczesnych pisarzy z
całego świata.
Paweł Niedziela

.

Warto obejrzeć
Po prostu przyjaźń reż. Filip Zylber
W zeszłą niedzielę wybrałem się do kina z mamą na komedię pt. „Po prostu
przyjaźń” w reżyserii Filipa Zylbera. Scenariusz napisała Karolina
Szablewska.
Film opowiada o grupie przyjaciół, których losy przeplatają się z życiem
innych ludzi. Jest tu więc nauczyciel, który dzięki pomocy przyjaciółki
wygrywa 10 milionów złotych w Lotto. Są też byli uczniowie tegoż
nauczyciela, z którymi wyjeżdża on rokrocznie na włóczęgę w góry. Jedną z
tych osób jest Julia, która dowiaduje się, że ma śmiertelną chorobę. Pojawia
się też wątek Grzegorza, który zakochuje się w byłej żonie swojego
najlepszego przyjaciela Kamila. Znajdziemy też kilka innych motywów, a
wszystkie łączy temat przyjaźni wystawionej na próbę. Czy Marian podzieli
się pieniędzmi z Aliną, czy Julka powie prawdę o chorobie, czy Grzegorz
przyzna się do swego uczucia przed przyjacielem? Tego wszystkiego
dowiecie się, idąc do kina.
Na ekranie plejada polskich gwiazd na czele z Marcinem Perchuciem,
Agnieszką Wędłochą, Maciejem Zakościelnym, Piotrem Stramowskim i
Magdaleną Różdżką. Świetnie wypada Bartłomiej Topa, który po serii 
udanych ról dramatycznych wreszcie przypomniał sobie, że potrafi być
przed kamerą komediowym zwierzęciem. Sympatię budzi również
emanujący wewnętrznym ciepłem Krzysztof Stelmaszyk, który wraz z
młodziutkim Adamem Tomaszewskim stworzył wdzięczny ekranowy duet. 
Przygodom grupki przyjaciół, których losy śledzimy w filmie „Po prostu
przyjaźń” towarzyszy muzyka, za dobór której odpowiada Maciej Zieliński.
W filmie usłyszeć możemy kilka dobrze znanych przebojów m.in. utwór
zatytułowany „Friendswill be friends” z repertuaru zespołu Queen.
Moim zdaniem film ogląda się całkiem nieźle. Są tu zarówno elementy
humorystyczne, jak i bardziej poważne, skłaniające do refleksji. To sprawia,
że dwie godziny spędzone w kinie mijają szybko. Na uwagę zasługuje dobra
gra aktorska oraz piękne zdjęcia Warszawy i polskich gór. Nie jest to na
pewno dzieło na miarę Listów do M, ale jeśli widzowie nie postawią przed
nim wygórowanych oczekiwań, to może się spodobać. Reasumując, „Po
prostu przyjaźń” to niezły pomysł na spędzenie niedzielnego popołudnia z
rodziną lub przyjaciółmi.
Julian Dołgało
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