
OPOWIEM WAM O 
SOBIE....

MARIA ŁUKSZA 8A



KIEDY SIĘ WSZYSTKO ZACZĘŁO

Wszystko zaczęło się 1 grudnia o 19.25 w Bolesławcu ..



MOJE DZIECIŃSTWO

,,Piękne dzieciństwo ma się tylko raz''.
~ Bertolt Brecht

,,Każdy ma swoje ulubione miejsce w dzieciństwie. To jest 
ojczyzna duszy''.

~ Stefan Żeromski

,,Jedni rozpoczynają dorosłe życie, kiedy są już do tego 
gotowi i sami chcą, a inni, kiedy muszą…''.

~ Barbara Ciwoniuk



MOJA EDUKACJA

• Obecnie chodzę do szkoły 

podstawowej nr 4 w Bolesławcu,

• Najprawdopodobniej moją szkołą 

ponadpodstawową będzie 2lo w 

Bolesławcu,

• Nie potrafię jeszcze określić na jakie 

studia się wybieram jednak myślałam 

nad kierunkiem pedagogicznym, 

prawo lub psychologicznym,



KIM JESTEM?

Mądra

Ambitna

Rozważna

Inteligenta

Asertywna



CO DAJE MI MOJA RODZINA?

,,Życie rodzinne nie składa się z wielkich spraw. Składa się z nie-wydarzeń: posiłków, 

kłótni, wspólnego czytania książek, piłki nożnej w ogródku, szykowania się do szkoły".

~ Claire Dederer

,,Najważniejsza rzecz w życiu to rodzina. Najpierw ta w której się urodziłeś, później ta, 

którą sam stworzyłeś''.

~ Peter Sellers

,,Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni, co daje siłę''.

~ Sophia Loren



CZEGO OCZEKUJE OD PRACY?

Przede wszystkim oczekuję dobrych zarobków, 

żebym mogła zarobić na życie. Drugim moim 

życzeniem jest przyjemność pracowania w niej i 

miły kontakt z innymi pracownikami.



CO ROBIĘ, ŻEBY NIE ZATRZYMAĆ SIĘ W MIEJSCU?

„Zatrzymanie się w miejscu
jest równoznaczne z wymarciem”.

~….. (autor nieznany)

„Najpewniejszą drogą do sukcesu jest próbować,
jeszcze ten jeden raz”.

~….. (autor nieznany)

Staram się zdobywać jak najwięcej 

wiedzy, być ciekawa świata.



CO SPRAWIA, ŻE SZUKAM CHWILI NA REFLEKSJĘ?

„Nigdzie nie znajdziesz spokojniejszego miejsca odosobnienia niż w swojej własnej
duszy”.

~ Marcus Aurelius

Słuchanie muzyki na łóżku. Wtedy mogę zdobyć się na chwilę refleksji..



CO CZYNI MNIE SZCZĘŚLIWĄ?

„Szczęśliwym jest ten, kto przy zachodzie słońca cieszy się 
wschodzącymi gwiazdami”.

~ Adalbert Ludwig Bolling
„Ze szczęściem czasami bywa tak, jak z okularami, szuka się ich, 
a one siedzą na nosie”.

~ Phil Bosmans
„Kluczem do szczęścia jest posiadanie marzeń, kluczem do sukcesu 
jest ich realizacja”.

~ James Allen
„Szczęście nie jest stacją, do której dojeżdżasz, lecz sposobem 
podróżowania”.

~ ….. (autor nieznany)



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ :)


