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Do koordynatora grona starszych: Ogłoszenia dla zboru powinny zostać odczytane na najbliż-
szym zebraniu w tygodniu. Następnie należy poinformować zbór, że te ogłoszenia oraz informacje 
o nowych publikacjach, które można zamawiać za pośrednictwem zboru, zostaną wywieszone na 
tablicy ogłoszeń. Powinny na niej pozostać przez jeden miesiąc. 

TYLKO DLA STARSZYCH 

1. Zrewidowana książka Zorganizowani. Oprócz informacji podanych w ogłoszeniu dla zboru 
prosimy zwrócić uwagę na poniższe aktualizacje: 

• Dodano wskazówkę, że starsi mogą wyjaśnić nowym głosicielom i przypomnieć oso-
bom zatwierdzonym do chrztu, 1) że starsi odnotowują w „Zborowym zestawieniu spra-
wozdań głosiciela” (S-21) określone informacje potrzebne do tego, żeby organizacja 
mogła należycie zadbać o działalność religijną Świadków Jehowy na całym świecie i że-
by poszczególni głosiciele mogli brać w niej udział i otrzymywać duchową pomoc, oraz 
2) że wszelkie dane osobowe są wykorzystywane zgodnie z „Globalną polityką Świad-
ków Jehowy dotyczącą ochrony danych”, opublikowaną w serwisie internetowym 
jw.org. 

• Dodano wskazówkę dla koordynatora grona starszych, żeby zapytał kandydata do 
chrztu, czy osobiście oddał się Jehowie w modlitwie, by spełniać Jego wolę. 

• Dodano wskazówkę, by pytania do chrztu z osobą niepełnoletnią omawiać w obecności 
jej wierzącego rodzica (lub rodziców). 

• Liczbę spotkań z kandydatem do chrztu służących ustaleniu, czy spełnia związane z tym 
wymagania, zmniejszono z trzech do dwóch. 

Do zbiorczego zamówienia książek dla głosicieli, którzy o nie poprosili, można dodać kilka 
egzemplarzy z myślą o przyszłych potrzebach. Każdy zbór powinien złożyć zamówienie na zrewido-
wane książki nie później niż w poniedziałek 25 listopada 2019 roku, posługując się numerem pozy-
cji 5332. Wszystkie oczekujące zamówienia na poprzednie wydanie książki zostały anulowane. 
Po otrzymaniu zrewidowanych książek wszystkie egzemplarze wcześniejszego wydania należy znisz-
czyć. W językach, w których zamiast książki Zorganizowani używa się broszury ʽPozyskujcie 
uczniów’, należy złożyć zamówienie na jej zrewidowaną wersję, posługując się numerem pozycji 
6544. 

2. ‛Radośnie śpiewajmy Jehowie’ — zebrania w języku chińskim mandaryńskim (uprosz-
czonym) w transkrypcji pinyin. Materiały filmowe ‛Radośnie śpiewajmy Jehowie’ — zebrania 
w języku chińskim mandaryńskim (uproszczonym) w transkrypcji pinyin nie będą już ogólnodo-
stępne w aplikacji JW Library ani w serwisie jw.org. Teraz będą dostępne jedynie w sekcji „Multi-
media” w serwisie jw.org. Zbory i grupy, które nadal chcą używać tych plików, będą musiały je 
stamtąd pobrać. Następnie będzie je można odtwarzać za pomocą na przykład odtwarzacza multi-
medialnego VLC. Prosimy poinformować głosicieli posługujących się językiem chińskim, że jeśli 
chcieliby używać tych plików do celów osobistych, starsi z przyjemnością pomogą im je otrzymać. 

3. Zaproszenia na kongres w roku 2020. Podobnie jak w ubiegłych latach na całym świecie 
odbędzie się kampania zapraszania na kongresy w roku 2020. Kampania rozpocznie się na trzy ty-
godnie przed zaplanowanym kongresem. Każdy zbór powinien złożyć zamówienie na zaproszenia 
do poniedziałku 25 listopada 2019 roku, posługując się numerem pozycji 75820. Jeśli w podanym 
terminie zbór nie złoży zamówienia, otrzyma zaproszenia w liczbie ustalonej na podstawie prze-
licznika: 40 egzemplarzy na głosiciela i 120 na pioniera. Aby uniknąć marnotrawstwa, informacje 
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umieszczane na zaproszeniach należy sprawdzić przed ich nadrukowaniem. Zaproszenia na kongres 
wydane brajlem zostaną automatycznie wysłane do zborów, w których głosiciele regularnie otrzy-
mują z Biura Oddziału publikacje w wersji brajlowskiej. Dodatkowe egzemplarze takich zaproszeń 
będzie można zamówić po 1 stycznia 2020 roku. Jeśli starsi uznają to za praktyczne, głosiciele mo-
gą zostawiać zaproszenia tam, gdzie nikogo nie udało się zastać. 

4. Datki na popieranie spraw Królestwa na całym świecie. Na zebraniu chrześcijańskiego 
życia i służby w tygodniu od 25 listopada 2019 roku w punkcie „Jehowa kocha radosnego dawcę” 
należy odczytać list do wszystkich zborów z 25 listopada 2019 roku. 

5. Uaktualniony szkic wykładu na Pamiątkę (S-31). Przygotowano uaktualniony szkic wy-
kładu na Pamiątkę. Mówcy wygłaszający ten wykład powinni się upewnić, że używają najnowszej 
wersji szkicu, który teraz jest zatytułowany „Okazuj wdzięczność za to, co zrobili dla ciebie Bóg 
i Chrystus!”. 

6. Sale Królestwa objęte działaniem monitoringu wizyjnego. Sale Królestwa objęte monito-
ringiem powinny zostać wyposażone w umieszczone przy wejściu (lub wejściach) tabliczki infor-
mujące o jego działaniu. Każda z tabliczek powinna zawierać tekst umieszczony w załączonym 
dokumencie Informacja na oznaczeniu dotyczącym monitoringu (załącznik nr 1). 

Załączona Karta informacyjna (załącznik nr 2) powinna być w czasie zebrań dostępna na ży-
czenie osób, które chciałyby się z nią zapoznać. W części „Jaki obszar jest objęty monitoringiem?” 
należy wykreślić oznaczenia miejsc, które nie są objęte monitoringiem w Waszej Sali Królestwa. 
Jeśli monitoring obejmuje miejsca inne niż ujęte w załączonej Karcie informacyjnej, skontaktujcie 
się z LDPB. Wynika to z faktu, że monitoring powinien obejmować wyłącznie teren będący wła-
snością Biura Oddziału oraz chodnik bezpośrednio przylegający do Sali Królestwa. Przypominamy 
również, że instalacja monitoringu w Sali Królestwa każdorazowo wymaga uprzedniej zgody 
LDPB. 

Grono starszych zboru korzystającego z Sali Królestwa lub KUSK zadba również, żeby nagra-
nia z monitoringu były przechowywane jedynie na komputerze, do którego dostęp zabezpieczony 
jest hasłem, lub na nośniku znajdującym się w szafce zamkniętej na klucz. 
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DLA ZBORU 

1. Zrewidowana książka Zorganizowani. Z przyjemnością informujemy, że została zrewido-
wana książka Zorganizowani. Wprowadzono w niej sporo zmian, by zawierała aktualną terminolo-
gię i wskazówki. Prosimy zwrócić uwagę na poniższe dodatkowe zmiany: 

• Całkowicie zrewidowano część „Dodatku” zawierającą „Pytania dla kandydatów do 
chrztu”. Do zapoznania się z tym materiałem zachęcamy głosicieli, którzy prowadzą stu-
dia biblijne, oraz wszystkich starszych. 

• Dodano informację, że sposób opracowywania terenu zboru powinien być zgodny 
z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

• Określenia „grupa obcojęzyczna” oraz „obcojęzyczna grupa pilotażowa” zmieniono na 
„grupa” i „grupa pilotażowa”. 

Wersje elektroniczne zrewidowanej książki Zorganizowani są już dostępne do pobrania 
w różnych językach. Głosiciele, którzy chcieliby otrzymać wersję drukowaną, mogą ją zamówić 
u sługi literatury. 

2. Nowe publikacje, które można zamawiać za pośrednictwem zboru. 
• Czego nas uczy Biblia? (duży format) (5432, bhsls)*              — grecki (G) 

• Jezus — droga, prawda i życie (5425,  jy)                               — czeski (B), słowacki (V) 

• Zawsze bądź blisko Jehowy (5343, lvs)   
                                                     — azerbejdżański (AJR), kazachski (AZ), słowacki (V) 

* Pozycje oznaczone gwiazdką są na specjalne zamówienie. 
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