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Ceremoniał wojskowy słuŜy podkreśleniu uroczystych chwil w Ŝyciu Stowarzyszenia oraz świąt państwowych. 

Kształtuje postawy obywatelskie i patriotyczne, przyczynia się do budowania więzi pomiędzy Rangerami a 

Stowarzyszeniem 

 
 

APEL POLEGŁYCH 
 

 
§1. Apel poległych naleŜy organizować w dniach świąt wojskowych oraz rocznicach wydarzeń związanych z 
historią Wojska Polskiego. Przykładowe okazje do zorganizowania apelu poległych to 15 sierpnia, 1 września, 
11 listopada i 9 maja. JeŜeli na dzień święta przypadają zajęcia szkoleniowe Stowarzyszenia, apel poległych 
powinien zostać zorganizowany. 
 
§2. Do apelu poległych przystępują Rangerzy i kandydaci w umundurowaniu, z oporządzeniem i bronią. Kadra 
w miarę moŜliwości powinna występować w umundurowaniu wyjściowym. Umundurowanie polowe powinno 
zostać oczyszczone, o ile pozwalają na to warunki zajęć. 
 
§3. Podczas apelu wymagana jest powaga i godne zachowanie. 
 
§4. Apel poległych przeprowadza się po zmroku, w miarę moŜliwości na otwartym terenie. Jeśli to moŜliwe 
powinno zapewnić się oświetlenie w postaci pochodni. 

 
§5. Stan osobowy zgrupowania ustawia się do apelu druŜynami (plutonami). Kadra instruktorska, której nie 
przydzielono funkcji dowódczych do poszczególnych druŜyn (plutonów) ustawia się w szeregu na wysokości     
prawego (lewego) skrzydła oddziału. Rangerzy z pochodniami powinni stać w miejscach umoŜliwiających 
oświetlenie całości miejsca, w którym obywa się apel poległych, zaś jeden z nich – oświetlając osobie, która 
odczytuje apel poległych. 
 
§6. Wyznaczona osoba odczytuje tekst apelu poległych. Zgromadzeni odpowiadają „Polegli na polu chwały”. 
 
§7. Po zakończeniu odczytywania apelu naleŜy odśpiewać Hymn Polski.  

 
§8. Po odśpiewaniu hymnu moŜna wystrzelić rakiety oświetlające, o ile nie stoi temu na przeszkodzie charakter 
zajęć. 
 
 

WRĘCZENIE CZARNEGO BERETU 
 
 
§9. Zdobycie prawa do noszenia Czarnego Beretu jest wyjątkową chwilą w Ŝyciu kaŜdego Rangera.  
 
§10. Nadanie prawa do noszenia Czarnego Beretu następuje na uroczystym apelu, przeprowadzonym 
bezpośrednio po zakończeniu selekcji. W apelu biorą udział wszyscy biorący udział w Selekcji, członkowie 
Komisji oraz wszyscy obecni na selekcji członkowie Stowarzyszenia. 
 
§11. Przewodniczący Komisji odczytuje nazwiska osób, które uzyskały prawo do noszenia Czarnego Beretu oraz 
wręcza im certyfikaty. Certyfikaty są podpisane przez wszystkich członków Komisji oraz Prezesa 
Stowarzyszenia i opatrzone pieczęcią okrągłą Stowarzyszenia. 
 
§12. Przewodniczący Komisji wręcza certyfikat ze słowami: „Noś czarny beret z dumą i szacunkiem”. 
Przyjmujący certyfikat odpowiada: „Ku chwale Ojczyzny”. 
 
§13. Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości moŜliwe jest przeprowadzenie zwyczajowych obrzędów 
przyjmowania Rangerów do grona uprawnionych do noszenia Czarnego Beretu. Dowódcy nie będą zabraniać 
takich obrzędów. 
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ZAŁĄCZNIK 

 
APEL POLEGŁYCH 

na Święto Wojska Polskiego 
 

Wzywam Was do apelu – Ŝołnierze Wojska Polskiego, bohaterowie walk o wolność i niepodległość Ojczyzny ! 
 
śołnierze Pierwszej Kompanii Kadrowej, Legionów Polskich, Błękitnej Armii generała Hallera 
 Stańcie do apelu ! 
  Polegli na polu chwały 

 
Bojownicy o niepodległość Rzeczpospolitej – Orlęta Lwowskie, Powstańcy Śląscy, Powstańcy Wielkopolscy 
 Stańcie do apelu ! 
  Polegli na polu chwały 

 
śołnierze odrodzonego Wojska Polskiego, bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej, uczestnicy bitwy 
warszawskiej  
 Stańcie do apelu ! 
  Polegli na polu chwały 

 
Pierwsi obrońcy Ojczyzny – Ŝołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza i StraŜy Granicznej, obrońcy Poczty 
Polskiej w Gdańsku, obrońcy Westerplatte 
 Stańcie do apelu ! 
  Polegli na polu chwały 

 
śołnierze piechoty – bohaterowie walk nad Bzurą, nad Wizną, pod Kockiem, obrońcy Helu i Warszawy  
 Stańcie do apelu ! 
  Polegli na polu chwały 

 
Kawalerzyści – ułani i szwoleŜerowie, uczestnicy szarŜy pod Krojantami oraz niezliczonych bitew i potyczek 
 Stańcie do apelu ! 
  Polegli na polu chwały 

 
Marynarze – walczący na wodach Bałtyku, północnego Atlantyku i Morza Śródziemnego 
 Stańcie do apelu ! 
  Polegli na polu chwały 

 
Lotnicy – bohaterscy obrońcy polskiego nieba, uczestnicy Bitwy o Anglię, niszczycielskich nalotów na Niemcy i 
zrzutów dla okupowanej Ojczyzny 
 Stańcie do apelu ! 
  Polegli na polu chwały 

 
Zamordowani w Katyniu, Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, więźniowie Gułagu, obozów koncentracyjnych 
i obozów jenieckich 
 Stańcie do apelu ! 
  Polegli na polu chwały 

 
Walczący w śniegach Narviku, obrońcy pustynnego Tobruku  
 Stańcie do apelu ! 
  Polegli na polu chwały 

 
śołnierze Państwa Podziemnego, partyzanci, harcerze Szarych Szeregów, Powstańcy Warszawscy 
 Stańcie do apelu ! 
  Polegli na polu chwały 

 
Spadochroniarze – uczestnicy walk pod Arnhem, pancerni generała Maczka – wyzwoliciele Holandii 
 Stańcie do apelu ! 
  Polegli na polu chwały 
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Uczestnicy kampanii włoskiej – walk o Bolonię i Ankonę, zdobywcy Monte Cassino 
 Stańcie do apelu ! 
  Polegli na polu chwały 

 
śołnierze bitwy pod Lenino, zdobywcy Wału Pomorskiego, Kołobrzegu, Berlina 
 Stańcie do apelu ! 
  Polegli na polu chwały 

 
 
Oto nasze dziedzictwo – nasza duma i nasza siła. Pamiętamy Waszą przelaną krew, ból, trud i zmęczenie. 
Pamiętamy łzy matek i płacz dzieci.  Pamiętamy ofiarę Ŝycia oddaną za Ojczyznę. 

Jeszcze Polska nie zginęła, póki my Ŝyjemy ! 
 


