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Katarzyna áamacz
z pieskiem OlĆ
prowadzi sklep

2017 rok byâ raczej przeciċtny, nie
wydarzyâo siċ w moim īyciu nic szczególnego, co mogâabym za jakiğ czas
wspominaý. Mimo īe nie odnotowaâam
īadnych sukcesów, to mogċ byý zadowolona, bo poraīek teī nie byâo. Nic
siċ w moim īyciu nie zmieniâo, z czego
z jednej strony siċ cieszċ, natomiast
z drugiej - myğlċ, īe od czasu do czasu
zmiany sĆ potrzebne. Byâa tylko jedna
rzecz, która podobaâa mi siċ mniej niī
w poprzednich latach - materialnie wiodâo mi siċ gorzej. Jednak nie byâo jakoğ
bardzo ĩle, po prostu pieniċdzy byâo
trochċ mniej niī w przeszâoğci.
W 2018 roku chciaâabym, īeby mi
i moim bliskim dobrze siċ wiodâo, īebyğmy byli szczċğliwi i zdrowi. Miâo byâoby
równieī otrzymaý podwyīkċ, ale zobaczymy, co przyniesie nam przyszâoğý.

dekarz

Ten rok uwaīam za bardzo udany,
poniewaī urodziâ mi siċ drugi synek
i, choý przyszedâ na ğwiat dwa miesiĆce przed czasem, to jest zdrowym
i radosnym dzieckiem. Poza tym moja
rodzina jest zdrowa i szczċğliwa, wiċc
nie mamy na co narzekaý. Mam nadziejċ, īe przyszây rok bċdzie tak samo
dobry lub lepszy.
Jestem zadowolony równieī z tego,
īe udaâo nam siċ w KsiĆīenicach zorganizowaý zawody jeĩdzieckie. Mimo īe
przygotowaliğmy je spontanicznie, tylko
w tydzieĕ, to i tak byây dopracowane.
W przyszâoğci chciaâbym mieý wiċcej wolnego czasu dla rodziny oraz by
realizowaý siċ w moim hobby. Jeīdīċ
konno, wiċc mam nadziejċ, īe uda siċ
wziĆý udziaâ w wiċkszej iloğci turniejów
niī w tym roku.

Dagmara Ğlak

zajmuje siċ dzieckiem
W tym roku wziċâam ğlub, wiċc
w 100% byâ to bardzo dobry, cudowny
rok w moim īyciu. Oczywiğcie najlepszym wspomnieniem bċdzie wâağnie
wyjğcie za mĆī. Nie wydarzyâo siċ nic
zâego, mój mĆī, nasz synek i moi bliscy
sĆ zdrowi, majĆ siċ dobrze - czego
wiċcej moīna chcieý?
Nie mam īadnych planów, zaâoīeĕ
albo celów na 2018 rok. Chciaâabym
tylko, īeby byâ taki sam albo lepszy
od mijajĆcego. Nie tylko dla mnie i dla
moich bliskich, ale dla wszystkich ludzi. Tak naprawdċ, jeīeli bċdziemy
zdrowi, to wszystko co najwaīniejsze
bċdziemy mieli. Bo zdrowie jest w īyciu
bardzo waīne. Oczywiğcie chciaâabym
teī, īeby mój synek byâ szczċğliwy
i miaâ same cudowne wspomnienia
z dzieciĕstwa.
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Jak minĆâ rok?

Sâawomir Idzikowski
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Klaudia Fluder
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Ostatni rok mogċ okreğliý jako dobry, a nawet bardzo dobry. W moim
īyciu wiele siċ wydarzyâo, odniosâam
parċ sukcesów, miċdzy innymi zdaâam
egzamin na prawo jazdy, z czego jestem
bardzo zadowolona. Teraz nie jestem
uzaleīniona od innych i dziċki uprawnieniom mogċ jeĩdziý tam, gdzie chcċ.
PatrzĆc z perspektywy czasu, muszċ
przyznaý, īe nie przydarzyâo mi siċ nic
zâego i wszystko, co zaplanowaâam, mi
siċ udaâo.
Materialnie byâ to rok o wiele lepszy
od poprzedniego, poniewaī rozpoczċâam pracċ, która, oprócz tego, īe jest
dobrze pâatna, bardzo mi siċ podoba.
Moim celem na przyszây rok jest
zdanie egzaminu zawodowego. Dodatkowo īyczċ sobie tylko zdrowia,
poniewaī gdy siċ je ma, to moīna
mieý wszystko.

Dominik Dytfeld
pracuje w sklepie

Najlepiej z tego roku bċdċ wspominaý nowe znajomoğci. Poznaâem ludzi,
z którymi miâo i ciekawie spċdzaâem
wolny czas i z tego jestem najbardziej
zadowolony. Najwiċcej sukcesów osiĆgnĆâem w sporcie. Trenujċ siatkówkċ
i udaâo mi siċ dobrze zagraý na kilku
waīnych turniejach. Ogólnie mogċ powiedzieý, īe ten rok byâ dla mnie âaskawy
i, mimo īe jeszcze siċ nie skoĕczyâ, to
juī zaliczam go do udanych.
Marzċ o tym, īeby w przyszâym roku
zapisaý siċ do klubu siatkarskiego i dalej
rozwijaý swojĆ pasjċ. Dodatkowo chciaâbym wyjechaý za granicċ i moīe trochċ
lepiej zarabiaý. Pod wzglċdem Ànansów
2017 rok byâ zdecydowanie lepszy od
poprzedniego. Pod wzglċdem miâoğci
mogċ tylko powiedzieý, īe wszystko
idzie w dobrym kierunku - powoli i do
przodu, tego stwierdzenia siċ trzymam.

