
Yksityinen kirjeenvaihto
Sähköposti

Sähköposti - Aloitus
Suomi Puola
Hyvä John Cześć Michale,

Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää

Hei äiti / isä Droga Mamo/Drogi Tato,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia

Hei setä Jerome, Drogi Wujku,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä

Hei John, Cześć Michale,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää

Heippa John, Hej Janku,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää

John, Janku,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää

Rakkaani, Mój Drogi/Moja Droga,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle

Rakkaani, Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille

Rakas John, Najdroższy/Najdroższa,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille

Kiitos sähköpostistasi. Dziękuję za Twojego maila.
Aiempaan viestiin vastaaminen

Oli mukava kuulla sinusta taas. Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Aiempaan viestiin vastaaminen

Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään
aikaan.

Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.

Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
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Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme
yhteydessä.

Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.

Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko
Suomi Puola
Kirjoitan sinulle kertoakseni... Piszę, by przekazać Ci...

Tärkeiden uutisten ilmoittaminen

Onko sinulla suunnitelmia... Czy masz już plany na...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen

Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit... Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä

Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit /
lähetit minulle...

Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie
mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...

Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä

Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit /
lähetit minulle...

Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś
do/przesłałeś mi...

Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä

Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että... Z przyjemnością powiadamiam, że...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle

Ilahduin kuullessani, että... Ucieszyłem się słysząc, że...
Tietojen tai uutisten välittäminen

On ikävää kertoa, että... Z przykrością piszę, że...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle

Olin pahoillani kuullessani, että.. Tak przykro mi słyszeć, że...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Olisi mukavaa, jos voisit käydä uusilla
verkkosivuillani osoitteessa...

Byłbym wdzieczny, gdyby mógł sprawdzić moją nową
stronę internetową ...

Ystävän kutsuminen verkkosivuille
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Lisää minut ... Messengeriin.
Käyttäjätunnukseni on...

Proszę dodaj mnie na ... . Moja nazwa użytkownika to...

Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus
Suomi Puola
Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä
kovin.

Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi
tęsknię. 

Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä

... lähettää terveisiä. Pozdrowienia od...
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä

Sano ... terveisiä minulta. Pozdrów ode mnie...
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta

Odotan, että kuulen sinusta taas pian. Czekam na Twoją odpowiedź.
Vastauspyyntö

Kirjoita taas pian. Odpisz szybko.
Suora vastauspyyntö

Kirjoita takaisin heti, kun... Odpisz, gdy...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.

Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää. Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.

Pärjäilkää. Trzymaj się ciepło.
Viesti perheelle ja ystäville

Rakastan sinua. Kocham Cię.
Kirje kumppanille

Terveisin, Pozdrawiam serdecznie,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
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Parhain terveisin, Pozdrawiam ciepło,

Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle

Parhain terveisin, Serdecznie pozdrawiam,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle

Kaikkea hyvää, Ściskam,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle

Rakkaudella, Buziaki,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle

Rakkain terveisin, Ściskam serdecznie,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle

Rakkaudella, Mnóstwo buziaków,
Epämuodollinen, viestissä perheelle
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