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Wiosna nas rozpieszcza. Piękna, słoneczna pogoda prowokuje do wyjścia na
świeże powietrze, spędzania czasu na łonie przyrody, snucia wakacyjnych planów…
Właśnie! Zbliża się LATO! Macie już pomysł na wakacyjną wycieczkę? Jeśli nie wiecie,
jak zorganizować swój letni czas, skorzystajcie z poniższych ofert!

BIURO PODRÓŻY
agencja turystyczna

Morze Twoich Marzeń
Morze spełni twoje marzenia
– to oferta dla ciebie!
- tanie i czyste hotele
- codziennie imprezy i konkursy
- Wi-Fi na plaży
- park wodny dla dzieci i dorosłych
- darmowe napoje i jedzenie*
*płatny dojazd i rezerwacja (nie więcej niż 3000 zł)

przygotowały: Żanna Poliszczuk i Katarzyna Trofimowa z Ukrainy
oraz Waleria Szulc i Daria Vecherskaia z Rosji

PODLASIE
TRAVEL
oferuje
wycieczki do
najpiękniejszych miejscowości w Polsce.
Możecie zobaczyć piękne Jeziora Mazurskie
czy zabytki architektury Sosnowca.
Z okazji urodzin naszego biura
proponujemy różnego rodzaju zniżki:
dla kobiet powyżej 80 roku życia – wycieczka
na Śnieżkę (zachwycający szczyt Karkonoszy
na granicy Polski i Czech),
dla mężczyzn powyżej 75 roku życia – powrót
do czasów młodości i udział w sopockim
festiwalu!
PAMIĘTAJ – JUTRA MOŻE NIE BYĆ –
SKORZYSTAJ ZE ŚWIETNEJ OFERTY
&
discover Sosnowiec, Mazury i Karkonosze!
Dzwoń: +48753720800

przygotowali: Anhelina Siarhienka, Aliaksandr Krauchanka i Eduard Zholud z Białorusi

PROŚBY DO…

Katowice, 3.04.2014

Darya Zimbitskaya
ul. Studencka 16
40-743 Katowice

Prof. zw. dr hab.
Obiecująca Przyszłość Losu Ludzkości
Szanowna Pani Przyszłość,
zwracam się z uprzejmą prośbą o zapewnienie mi interesującego, radosnego
i szczęśliwego życia. Prośbę swą uzasadniam tym, że jestem dobrym człowiekiem
i dużo pracuję, więc zasługuję na odpowiednią przyszłość.
Z poważaniem
Darya Zimbitskaya (Kazachstan)

Katowice, 3.04.2014
Pavel Svatko
ul. Studencka 17
40-743 Katowice

Szanowne Słońce,

Słońce
Wszechświat, Układ Słoneczny
Jego środek

zwracam się z uprzejmą prośbą o nieświecenie do moich okien rankami (szczególnie w weekendy).
Prośbę swoją motywuję tym, że mam cienkie firanki i z tego powodu nie mogę walczyć z tym zjawiskiem.
Z wyrazami szacunku
Pavel Svatko (Białoruś)

Krystyna Starkowa
ul. Studencka 16
40-743 Katowice

Szanowne Wielkie Słońce,

Katowice, 3.04.2014

Słońce
ul. Układ Słoneczny 1
Wszechświat

zwracam się z uprzejmą prośbą o Twoje wieczyste świecenie i ciągłe
niezachodzenie. Swoją prośbę motywuję tym, że mieszkam w szarym i chłodnym
mieście – Katowicach. Wszyscy obywatele proszą o Twoje ciepło.
Z wyrazami szacunku
Krystyna Starkowa (Ukraina)

Krystyna Sarosiek
ul. Studencka 17
40-743 Katowice

Katowice, 3.04.2014

Krystyna Sarosiek
Studentka Uniwersytetu Śląskiego

Szanowna Pani,
zwracam się z prośbą o codzienne bieganie i uprawianie przez Panią sportu. Prośbę swą motywuję tym, że nie
chodzi już Pani na tańce i prowadzi siedzący oraz leniwy tryb życia. Poza tym ma Pani skórkę pomarańczową na
udach.
Dołączę wyrazy szacunku, kiedy będzie Pani szczupła, zgrabna i ładna.
Krystyna Sarosiek (Ukraina)

Ludwik Hano
ul. Studencka 16
40-743 Katowice

Katowice, 3.04.2014

Św. Mikołaj

Szanowny Święty Mikołaju,
zwracam się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie mnie. Prośbę swą motywuję tym, że do tej pory zawsze
o mnie zapominałeś i nie zauważałeś, że byłem grzeczny. Chciałbym, żebyś mi wynagrodził te wszystkie lata
czekania.
Z poważaniem
Już dorosły Ludwik (Ukraina)

Kateryna Ionova
ul. Studencka 16
40-743 Katowice

Katowice, 3.04.2014

Św. Mikołaj
Kraina Śniegu

Kochany Św. Mikołaju,
chciałabym zostać aniołkiem, który będzie Ci pomagał każdego roku w roznoszeniu prezentów. Prośbę
swą uzasadniam tym, że wierzę w Ciebie od dzieciństwa. Jesteś jednak w podeszłym wieku i szybko się męczysz.
Z poważaniem
Kateryna Ionova (Ukraina)

Anastazja Szałacka
ul. Studencka 16
40-753

Katowice, 3.04.2014

Anastazja
Bardzo Niepunktualna Osoba

Szanowna Pani,
zwracam się z uprzejmą prośbą o Pani wcześniejsze poranne pobudki, wychodzenie na autobus nie na
9.16, a na 9.06. i niespóźnianie się na zajęcia na uniwersytecie. Mam nadzieję, że zrobi Pani wszystko, by takie
przykre sytuacje więcej się nie powtórzyły.
Z poważaniem
Anastazja Szałacka (Ukraina)

