
Łączność w języku polskim ze stacji SP8POP 
 

Wersja 1: Wywołanie ogólne 

 

Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne, wywołanie ogólne w paśmie osiemdziesięciu 

metrów, podaje Stefan Paweł osiem Paweł Olga Paweł ,  

Stefan Paweł osiem Paweł Olga Paweł podaje wywołanie ogólne,  

Stefan Paweł osiem Paweł Olga Paweł kończy wywołanie ogólne i przechodzi na ogólny 

nasłuch. Proszę nadawać. 
 

2. Odpowiedź na zgłoszenie stacji 

 

(Wypowiedz znak korespondenta): ...................................................... 

odpowiada Stefan Paweł osiem Paweł Olga Paweł.  

Witam serdecznie. Dziękuję za zawołanie.  

Mam na imię ............................................................ 

Raport dla Ciebie jest: ...........................                                  np. 59 (pięć dziewięć).  

Moje QTH to Zaczernie przeliteruję Zygmunt Adama Celina Zygmunt Ewa Roman 

Natalia Irena Ewa. Proszę powiedz jak mnie odbierasz. 

(Wypowiedz znak korespondenta): ......................tu Stefan Paweł osiem Paweł Olga Paweł na 

odbiorze. 
 

3. Odpowiedź na nadawanie stacji: 
 

(Wypowiedz znak korespondenta): .............................. odpowiada Stefan Paweł osiem Paweł Olga 

Paweł. 
Wszystko w 100 procentach odebrałem. Dziękuję bardzo za raport.  

Pracuję na urządzeniu Kenwood TS-850S, mocą około 50 Wat, antena to delta 80 

metrów.  

Pogodę mamy dziś ................. (np. słoneczną, temperatura ..... stopni, bez opadów, lekki 

wiatr). 

Było mi miło rozmawiać z Tobą, dziękuję za łączność, przesyłam serdeczne 73 i życzę 

dużo ciekawych łączności. 

(Wypowiedz znak korespondenta): ……………………………….  
tu Stefan Paweł osiem Paweł Olga Paweł. 
 

4. Zakończenie łączności po relacji korespondenta 

 

(Wypowiedz znak korespondenta): ……………................  

odpowiada Stefan Paweł osiem Paweł Olga Paweł. 

Wszystko odebrałem. Dziękuję za łączność, serdeczne 73 i do usłyszenia. 
 

5. Dalsze wywołanie dla kolejnych stacji 

 

Na częstotliwości pozostaje Stefan Paweł osiem Paweł Olga Paweł i zaprasza do 

łączności. 



 

Jeśli nikt nie odpowiada zaczynamy od początku Wywołanie ogólne: 
Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne, wywołanie ogólne w paśmie osiemdziesięciu 

metrów, podaje Stefan Paweł osiem Paweł Olga Paweł... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Wersja 2: Wywołanie konkretnej stacji pracującej na paśmie 

 

(Wypowiedz znak korespondenta): ...................................................... 

woła Ciebie  

Stefan Paweł osiem Paweł Olga Paweł,   

Stefan Paweł osiem Paweł Olga Paweł. 
 

 

2. Odpowiedź po zawołaniu stacji 

 

(Wypowiedz znak korespondenta):.................................................. 

odpowiada Stefan Paweł osiem Paweł Olga Paweł.  

Witam serdecznie. Dziękuję za odpowiedź na moje zawołanie.  

Mam na imię ....................................................... 

Raport dla Ciebie jest: .........................................                      np. 59 (pięć dziewięć).  

Moje QTH to Zaczernie przeliteruję Zygmunt Adama Celina Zygmunt Ewa Roman 

Natalia Irena Ewa. Powiedz proszę jak mnie odbierasz. 

(Wypowiedz znak korespondenta): ...............…………………………… 

tu Stefan Paweł osiem Paweł Olga Paweł na odbiorze. 

 

3. Odpowiedź na nadawanie stacji i zakończenie łączności 

 

(Wypowiedz znak korespondenta): ...................................... 

odpowiada Stefan Paweł osiem Paweł Olga Paweł. 

Wszystko w odebrałem. Dziękuję bardzo za podany raport.  

Pracuję na urządzeniu Kenwood TS-850S, mocą około 50 Wat, antena to delta 80 

metrów.  

Pogodę mamy dziś ...................................... (np. słoneczną, temperatura około..... stopni, 

bez opadów, lekki wiatr). 

Było mi miło rozmawiać z Tobą, dziękuję za łączność, przesyłam serdeczne 73 i życzę 

dużo ciekawych łączności. 

(Wypowiedz znak korespondenta): .........................................................  

kończy Stefan Paweł osiem Paweł Olga Paweł. 


