
Organizacja skautingu Wędrownicy

Statut

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Organizacja nosi nazwę „Organizacja skautingu Wędrownicy”, a w dalszej części statutu 
nazywana jest „Wędrownicy”.

2. Gromady wilczków oraz zastępy skautek i skautów są nazywane grupami skautowymi 
Wędrowników 

§ 2

1. Wędrownicy działają jako sekcja skautowa Stowarzyszenia Rodzin im. bł. Mamy Róży,  
działającego na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” i wpisanego do Rejestru 
Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000422758.

2. Wędrownicy realizują cele statutowe Stowarzyszenia Rodzin im. bł. Mamy Róży:
a. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka.
b. Upowszechnianie nauki Kościoła rzymskokatolickiego na temat małżeństwa i rodziny.
c. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
d. Działanie na rzecz ochrony praw człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci i propagowanie 

wiedzy na ten temat.
e. Promowanie wartości chrześcijańskich w kulturze, mediach i nauce.
f. Wspieranie udziału rodzin w życiu publicznym i kulturalnym.
g. Podnoszenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miast i wsi.
h. Podnoszenie kompetencji wychowawczych i zawodowych rodziców.
i. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
j. Współpraca ze środowiskami i grupami zawodowymi o podobnych celach i zakresie działania.

3. Grupy skautowe Wędrowników mogą być prowadzone także przez inne organizacje 
pozarządowe, które akceptują ich charakter, cele i metody pracy oraz podpiszą umowę o 
współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin im. bł. Mamy Róży. Grupy te podlegają Szefostwu 
Wędrowników.

§ 3

1. Oznakami Wędrowników są:

a. Wizerunek róży, która symbolizuje bł. Eurosię Fabris Barban, patronkę Stowarzyszenia Rodzin 
im. bł. Mamy Róży.



b. Krzyż Wędrowników oparty na planie krzyża jerozolimskiego, niegdyś godła Gotfryda de 
Bouillon jako Obrońcy Grobu Świętego. W kątach krzyża umieszczono cztery małe lilijki - 
dawniej symbole rycerskie, a dziś skautowe. Cztery lilijki symbolizują cztery kierunki świata, 
w które niesione jest nauczanie Kościoła. Natomiast trzy części lilijki to trzy części 
Przyrzeczenia Skautowego: na służbę Bogu, ludziom i Ojczyźnie. W środkowej części krzyża 
umieszczony jest wizerunek róży.

c. Krzyż Wędrowników może być stosowany w wersji jednobarwnej lub kolorowej. Wersja 
kolorowa nawiązuje do barw Zakonu Krzyżowców, którzy posługiwali w jerozolimskich 
szpitalach w XIII wieku. Zawiera ona czerwony krzyż na czarnym polu ze złotymi lilijkami i 
złotą różą. Jest to także pierwotna kolorystyka organizacji Scouts de France założonej przez 
Sługę Bożego o. Jakuba Sevin SJ w 1920 roku.

2. Hymnem Wędrowników jest pieśń „Błękitne rozwińmy sztandary” z 1919 r., słowa Jan Art, 
muzyka R. Gruszewski.

Rozdział II. Charakter, cele i metody pracy Wędrowników

§ 4

1. Wędrownicy są inicjatywą wychowawczą należącą do wielkiej rodziny skautingu katolickiego 
inspirowanego myślą gen. Roberta Baden-Powella i Sługi Bożego o. Jakuba Sevin SJ. W pracy z 
dziećmi i młodzieżą realizują postulat zawarty w Misji Stowarzyszenia Rodzin im. bł. Mamy Róży: 
„Naszym dzieciom przekazujemy, że wszystko mogą zdziałać – z Bogiem, wszystko powinny 
zdziałać – dla Ojczyzny. Ta dawna, szlachetna myśl jest tyleż prosta, co zobowiązująca.”

2. Wędrownicy są propozycją rodzin dla rodzin, które organizują się oddolnie, świadome trudności 
dnia codziennego i ograniczeń, jakie nakładają na nie obowiązki stanu. Jednocześnie budują 
wspólnotę matek i ojców, którzy widzą wartość w wychowaniu swojego dziecka na dobrego 
katolika i dobrego Polaka.

§ 5

Wędrownicy realizują pięć celów skautingu katolickiego: 
1. kształtowanie charakteru,
2. rozwój zmysłu praktycznego,
3. wyrabiania ducha służby,
4. pogłębianie relacji z Bogiem,
5. działania dla rozwoju fizycznego i zdrowia.

§ 6

Metoda skautowa Wędrowników opiera się na klasycznej koncepcji Ewy Grodeckiej opisanej w 
latach 30. XX w., rozwiniętej w duchu chrześcijańskim. W jej skład wchodzą:

1. pozytywność – wspieranie mocnych stron skautów, szukanie konstruktywnych rozwiązań,
2. indywidualność – rozpoznanie wyjątkowości każdej osoby, dostosowanie do niej propozycji 

rozwoju i wymagań,



3. wzajemność oddziaływań – dwustronna relacja wychowawcza między opiekunami, a 
podopiecznymi,

4. dobrowolność – świadome podjęcie decyzji o przynależności do Wędrowników, złożeniu 
Przyrzeczenia i przestrzeganiu Prawa Skautowego, które stanowi drogowskaz postaw i 
zachowań,

5. świadomość celów – uzmysłowienie skautom własnego wpływu na rozwój i realizację planów,
6. wychowanie pośrednie - uczenie się przez działanie, stwarzanie skautom sytuacji, w których 

doświadczenie i przeżycie pomagają zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności,
7. naturalność – dostosowanie się do specyfiki rozwoju dziewcząt i chłopców w każdym wieku,
8. prostota – szukanie rozwiązań bazujących na życzliwości i solidarności, a nie na pieniądzach i 

majątku,
9. system zastępowy – praca w małych grupach stwarza możliwość dotarcia do każdego skauta, 

zaś poprzez bycie w grupie dokonuje się jego rozwój społeczny,
10. wewnętrzna integracja – dążenie do jedności pomiędzy prawdami i zasadami poznawanymi i 

uznawanymi za słuszne, a praktykowanymi w życiu,
11. wspólnota – gromadzenie się w jedno w realizowaniu planów Ojca, w zjednoczeniu z 

Chrystusem, w miłości i jedności Ducha Świętego,
12. poznawanie Stwórcy przez stworzenie – bliski kontakt z naturą, poznawanie Boga poprzez 

poznawanie przyrody,
13. służba dla Boga i Ojczyzny – bezinteresowny dar z siebie na rzecz parafii i społeczności 

lokalnej,
14. wolność i odpowiedzialność – odnoszenie się do młodych z zaufaniem, traktowanie ich jako 

współtwórców organizacji,
15. otwartość na inicjatywy – ciągłe doskonalenie Wędrowników, szukanie nowych przestrzeni 

działania.

§ 7

1. Wędrownicy realizują swoje cele poprzez organizację zbiórek, biwaków, obozów, innych form 
pracy skautowej, a także poprzez służbę na rzecz parafii.

2. Udział w grupach skautowych Wędrowników ma przybliżać doświadczenie udziału w małych 
wspólnotach, „dzięki którym do wszystkich zakątków dociera z całą mocą świadomość i 
doświadczenie kościelnej komunii i misji”.1 Dlatego niedopuszczalne jest stosowanie w nich kar, 
szantażu lub manipulacji. Zamiast tego należy kierować się miłością, radością, pokojem, 
cierpliwością, uprzejmością, dobrocią, wiernością, łagodnością i opanowaniem.2

Rozdział III. Służba Wędrowników na rzecz parafii

§ 8

1. Celem działalności Wędrowników jest przygotowanie młodych do służby na rzecz parafii, 
odpowiadając na wezwanie Soboru Watykańskiego II: „Niech świeccy przyzwyczajają się działać w
parafii w ścisłej jedności ze swoimi kapłanami, przedstawiać wspólnocie Kościoła problemy własne
i świata oraz sprawy dotyczące zbawienia celem wspólnego ich omówienia i rozwiązywania; 

1 Por. Christifideles laici, 61.
2 Por. Ga 5, 22.



współpracować w miarę sił we wszystkich poczynaniach apostolskich i misyjnych swojej kościelnej
rodziny.”3

2. Działalność Wędrowników służy rozwijaniu dojrzałego poczucia przynależności do parafii i 
współpracy ze wszystkimi wiernymi widząc w nich „rodzinę Bożą jako braci ożywionych duchem 
jedności”.4

3. Wędrownicy są otwarci na każde wezwanie płynące z parafii, zarówno wtedy, gdy potrzeba rąk 
do pracy fizycznej, jak i gdy chodzi o zaangażowanie w liturgię Mszy św. (śpiew, przygotowanie 
modlitwy wiernych, procesja z darami), w dzieła miłosierdzia czy w organizację spotkań dla 
młodzieży. To zaangażowanie sprawia, że skautki i skauci mogą zmienić się w „«pielgrzymów 
wiary», szczęśliwych, że mogą nieść Jezusa na każdej ulicy, na każdym placu, w każdym zakątku 
ziemi”.5

4. Zaangażowanie Wędrowników w życie parafii jest dla nich szkołą wolności i odpowiedzialności.
„Sami ludzie młodzi są twórcami duszpasterstwa młodzieżowego, wspierani towarzyszeniem i 
kierownictwem, ale wolni w odnajdywaniu nieustannie nowych dróg z kreatywnością i 
śmiałością.”6

5. Wędrownicy rozpalają w sercach młodych miłość do Liturgii Godzin, „modlitwy Kościoła z 
Chrystusem i do Chrystusa”7. Ukoronowaniem tego wysiłku jest celebrowanie przez skautki i 
skautów w swoich parafiach Jutrzni i Godziny Czytań w dni powszednie Wielkiego Postu.

Rozdział IV. Uczestnictwo w Wędrownikach

§ 9

Osoby pełnoletnie, które prowadzą gromady wilczków, powinny być członkami Stowarzyszenia 
Rodzin im. bł. Mamy Róży lub innej organizacji, która podpisała ze Stowarzyszeniem Rodzin im. 
bł. Mamy Róży umowę o współpracy.

§ 10

Osoby niepełnoletnie, które uczestniczą w grupach gałęzi żółtej i zielonej, składają Deklaracje 
Uczestnictwa podpisane przez rodziców.

§ 11

1. Osoby uczestniczące w Wędrownikach mają prawo do noszenia munduru i oznak tej organizacji, 
przynależności do odpowiedniej grupy skautowej, korzystania z jej propozycji działań, a także - w  
uzasadnionych przypadkach - do korzystania ze wsparcia ze strony Stowarzyszenia Rodzin im. bł. 
Mamy Róży.

3 Por. SOBÓR WATYKAŃSKI II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, 10.
4 Por. SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 28.
5 Por. Evangelii gaudium, 106.
6 Por. Christus vivit, 203.
7 Por. Ogólne wprowadzenie do Liturgii Godzin, 2



2. Osoby uczestniczące w Wędrownikach są zobowiązane do zaangażowania w działania swojej 
grupy skautowej, przestrzegania zasad odpowiednich dla swojej gałęzi i opłacania składki rocznej.

§ 12

Uczestnictwo w Wędrownikach ustaje:
a. po zgłoszeniu rezygnacji przez uczestnika lub jego rodziców szefowi gromady, zastępowemu, 

szefowi gniazda lub uprawnionemu przedstawicielowi Zarządu Stowarzyszenia Rodzin im. bł. 
Mamy Róży,

b. poprzez wykluczenie z grupy skautowej w przypadku rażącego naruszenia jej zasad, decyzja o 
wykluczeniu musi zostać przedstawiona do akceptacji uprawnionemu przedstawicielowi 
Zarządu Stowarzyszenia Rodzin im. bł. Mamy Róży,

c. w przypadku śmierci uczestnika.

Rozdział V. Dobra doczesne

§ 13

1. Służba Wędrowników na rzecz parafii jest bezpłatna, dlatego organizacja nie posiada własnego 
majątku.

2. W grupach skautowych mogą być dokonywane zbiórki pieniędzy na pokrycie wydatków 
związanych z działalnością Wędrowników. Zadaniem osób organizujących zbiórki jest 
zapewnienie, aby zarządzanie nimi odbywało się z poczuciem odpowiedzialności i zgodnie z 
prawem. Nadwyżki finansowe powinny być zwracane.

3. Należące do Wędrowników osoby dorosłe zaangażowane w opiekę nad dziećmi podczas 
wyjazdów i obozów same pokrywają koszty swojego uczestnictwa. W uzasadnionych przypadkach 
mogą się one zwrócić do Stowarzyszenia Rodzin im. bł. Mamy Róży o dofinansowanie.

Rozdział VI. Struktura organizacyjna Wędrowników

§ 14

1. Wędrownicy prowadzą dwie gałęzie skautingu: żółtą dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat (wilczki) i
zieloną dla młodzieży w wieku od 11 do 17 lat (skautki i skauci).

2. W każdej gałęzi istnieje podział na grupy dla chłopców o nazwie Wędrownicy św. Maksymiliana 
Kolbe i grupy dla dziewcząt o nazwie Wędrowniczki bł. Mamy Róży.

§ 15

1. W obrębie parafii działają gromady wilczków, z których każda liczy do 18 osób.



2. Gromada wilczków jest prowadzona przez akelę, którą / którego wyznacza szef gniazda. Akela 
zaprasza do pomocy w organizacji zbiórek osoby pełniące funkcję przybocznych.

3. Obowiązuje następujący tekst Prawa Gromady:
Wilczek słucha starego Wilka
Wilczek nie słucha samego siebie

4. Obowiązuje następujący tekst Zasad Wilczka:
1. Wilczek myśli najpierw o innych
2. Wilczek ma uszy i oczy szeroko otwarte
3. Wilczek jest zawsze czysty
4. Wilczek zawsze mówi prawdę
5. Wilczek jest zawsze radosny

5. Obowiązuje następujący tekst Obietnicy Wilczka:
Obiecuję, ze wszystkich sił: być wiernym Bogu, Polsce, moim rodzicom Prawu Gromady oraz 
każdego dnia czynić komuś dobry uczynek

§ 16

1. W obrębie parafii działają zastępy skautek i skautów, z których każdy liczy do 6 osób.

2. Zastęp skautek / skautów jest prowadzony przez zastępową / zastępowego, którą / którego 
wyznacza szef gniazda. Zastępowa / zastępowy zaprasza do pomocy w organizacji zbiórek osobę z 
zastępu pełniącą funkcję czołowej / czołowego.

3. Obowiązuje następujący tekst Zasad Podstawowych:
1. Skaut jest dumny ze swojej wiary i podporządkowuje jej całe swoje życie
2. Skaut jest synem Polski i dobrym obywatelem
3. Obowiązki skauta zaczynają się w domu

4. Obowiązuje następujący tekst Prawa Skauta:
1. Skaut kieruje się honorem - na jego słowie polegaj jak na Zawiszy
2. Skaut jest lojalny wobec swojego kraju, rodziców, przełożonych i podwładnych
3. Skaut jest powołany do służby bliźniemu i dla jego zbawienia
4. Skaut jest przyjacielem wszystkich i bratem każdego innego skauta
5. Skaut jest uprzejmy i rycerski
6. Skaut widzi w stworzeniu dzieło Boże; szanuje rośliny i zwierzęta
7. Skaut jest posłuszny bez zastrzeżeń i niczego nie zostawia niedokończonym
8. Skaut jest panem samego siebie; uśmiecha się i śpiewa w trudnościach
9. Skaut jest oszczędny i dba o cudzą własność
10. Skaut jest czysty w myślach, słowach i uczynkach

5. Obowiązuje następujący tekst Przyrzeczenia Skauta:
Na mój honor, z łaską Bożą, przyrzekam, służyć jak najlepiej Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, 
pomagać bliźniemu we wszystkich okolicznościach i przestrzegać Prawa Skauta



§ 17

1. Grupy skautowe Wędrowników są przyporządkowane do parafii, w których działają za zgodą 
Proboszczów.

2. Grupy skautowe Wędrowników na terenie jednej lub wielu parafii tworzą gniazdo 
Wędrowników, którym zarządza szef gniazda wyznaczony przez uprawnionego przedstawiciela 
Zarządu Stowarzyszenia Rodzin im. bł. Mamy Róży. Rolą szefa gniazda jest wspieranie osób 
prowadzących grupy skautowe i organizacja wspólnych przedsięwzięć. Szef gniazda może zaprosić 
do pomocy w zarządzaniu gniazdem osoby pełniące funkcję odpowiedzialnych.

Rozdział VII. Władze Wędrowników

§ 18

1. Naczelną władzą jest Szefostwo Wędrowników, które tworzy uprawniony przedstawiciel Zarządu
Stowarzyszenia Rodzin im. bł. Mamy Róży we współpracy z:
- szefami gniazd,
- Kręgiem Akelów w sprawach dotyczących gałęzi żółtej,
- Kręgiem Zastępowych w sprawach dotyczących gałęzi zielonej.

2. Statut, jego zmiany i uzupełnienia ustala uprawniony przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia 
Rodzin im. bł. Mamy Róży.

12.04.2023 r.


