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Czym zajmuje si� Biuro Oddziału?
W przeszło 230 krajach ponad 8 000 000

´
Swiadków Jehowy wy-

pełnia zadanie, które Jezus zlecił swoim naśladowcom—głosi do-
br� nowin� o Królestwie Bożym (Mateusza 24:14; 28:19, 20).
W zorganizowaniu tej działalności pomaga około 90 Biur Oddzia-
łów rozsianych po całym świecie. Wszystkie działaj� pod nadzorem
Ciała Kierowniczego

´
Swiadków Jehowy, którego siedziba znajduje

si� w Warwick w amerykańskim stanie Nowy Jork.

Biura Oddziałów koordynuj� działalność głoszenia o Królestwie
oraz dbaj� o potrzeby

´
Swiadków Jehowy na danym obszarze. Cia-

ło Kierownicze wybiera dojrzałych starszych, którzy usługuj� w Ko-
mitetach Oddziałów. Jako przedstawiciele Ciała Kierowniczego na
danym terenie, członkowie Komitetów Oddziałów wiernie stosuj�
si� do wskazówek zawartych w Słowie Bożym i pochodz�cych od
„niewolnika wiernego i roztropnego” (Mateusza 24:45-47).
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Biuro Oddziału na Ukrainie
wspiera ponad 130 000 głosicieli

ROZW
´
OJ DZIEŁA KR

´
OLESTWA
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1891: Brat Russell wygłasza przemówienie
w Odessie

1911: Brat Russell ponownie odwiedza
Ukrain�, żeby wygłosić przemówienia
we Lwowie

1921: Siedemdziesi�ciu członków klasy
studiów biblijnych głosi or�dzie
o Królestwie w Bukowinie

1939: Wprowadzono zakaz działalności, wiele
osób traci kontakt z organizacj�

1991: Dnia 28 lutego 1991 roku
´
Swiadkowie

Jehowy zostaj� oficjalnie zarejestrowani

1993: W Kijowie odbywa si� zgromadzenie
mi�dzynarodowe, chrzest przyjmuj�
7402 osoby

1999: W styczniu 1999 roku rozpocz�to
budow� nowego Biura Oddziału

2001: Obecne Biuro Oddziału oddano
do użytku 19 maja 2001 roku

´
Swiadczenie publiczne we Lwowie



Biuro Oddziału nadzoruje działalność
´
Swiadków

Jehowy na różne sposoby. Dział Służby zajmuje
si� sprawami zwi�zanymi z głoszeniem oraz
przekazuje zborom oparte na Biblii wskazówki
dotycz�ce ich działalności. Ponadto planuje
i organizuje kongresy regionalne i zgromadzenia
obwodowe. Wi�że si� to z wynajmem stadionów
i innych obiektów, a także zapewnieniem
ekranów wykorzystywanych podczas programu
do wyświetlania filmów i innych informacji.

Dział Informacji o Szpitalach pomaga
´
Swiadkom

Jehowy w uzyskaniu odpowiedniej opieki
medycznej bez użycia krwi. Umożliwia też dobr�
współprac� mi�dzy lekarzami i ich pacjentami
b�d�cymi

´
Swiadkami Jehowy. W tych wysiłkach

ważn� rol� odgrywaj� starsi, którzy usługuj�
w Komitetach Ł�czności ze Szpitalami (KŁS).

Gdy dochodzi do jakiejś kl�ski żywiołowej, Biuro
Oddziału niezwłocznie przekazuje wskazówki
oraz zapewnia praktyczn� pomoc i wsparcie
duchowe. Lokalne Komitety Pomocy Doraźnej
zajmuj� si� dystrybucj� niezb�dnych rzeczy
i środków finansowych przeznaczonych na
pomoc potrzebuj�cym.
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Planowanie kongresów regionalnych

Dział Służby
przydziela teren
nadzorcom obwodów
i pionierom
specjalnym

Organizowanie akcji pomocy po kl�sce żywiołowej



Budowa i konserwacja obiektów służ�cych
wielbieniu Boga
Lokalny Dział Projektowo-Budowlany (LDPB) przy współpracy
z Działem Służby planuje wznoszenie Sal Królestwa. LDPB spo-
rz�dza projekty budowlane i współpracuje z przedstawicielami
terenowymi przy planowaniu poszczególnych przedsi�wzi�ć.
Dzi�ki temu, że w budowie i konserwacji naszych obiektów
uczestnicz� ochotnicy, s� one niedrogie, praktyczne i wygodne.

Aby jak najlepiej wykorzystać ofiarowane środki, LDPB orga-
nizuje regularne przegl�dy Sal Królestwa. Dzi�ki temu można
szybko rozwi�zywać ewentualne problemy dotycz�ce bezpie-
czeństwa i konserwacji. LDPB organizuje również szkolenia
z konserwacji dla miejscowych zborów.

BUDOWA
I KONSERWACJA

OBIEKTY NA TERENIE
NADZOROWANYM
PRZEZ BIURO ODDZIAŁU
NA UKRAINIE
(DANE Z 2018 ROKU)

˙ Ponad 630 Sal Królestwa
z 730 audytoriami

˙ 1 Sala Zgromadzeń oraz 11 Sal
Królestwa z rozsuwanymi ścianami

˙ 4 biura prawne
˙ 2 ośrodki szkoleń biblijnych

Analiza projektu Sali Królestwa

Sala Królestwa

Budowa Sali Królestwa

Szkolenie z konserwacji
dla miejscowego zboru



Dobre tłumaczenie jest sztuk�

Prawdy biblijne cz�sto szybciej docieraj� do serc
ludzi, gdy czytaj� oni literatur� biblijn� w j�zyku oj-
czystym. W zwi�zku z tym zespoły tłumaczy bardzo
si� staraj�, żeby tłumaczenie było dokładne i zro-
zumiałe. Jeśli zachodzi potrzeba, by przetłumaczyć
publikacje na dodatkowe j�zyki, Biuro Oddziału
zwraca si� w tej sprawie do Ciała Kierowniczego.

Nagrania, które poruszaj� serce

Nagrania dźwi�kowe naszych publikacji s� realizo-
wane pod nadzorem Działu Tłumaczeń. Dział ten
przygotowuje również materiały na zebrania, za-
mieszczane w serwisie internetowym jw.org˙ oraz
programy zgromadzeń, kongresów i różnych szko-
leń.

TŁUMACZENIE

UKRAI
´
NSKIE BIURO ODDZIAŁU ZAJMUJE SI�

TŁUMACZENIEM NA NAST�PUJ�CE J�ZYKI
(DANE Z 2018 ROKU)

˙ ukraiński
˙ ukraiński brajl (stopień I)
˙ rosyjski j�zyk migowy
˙ romani (Ukraina)
˙ lowari (czokeszczi)

Zespół tłumaczy
analizuje tekst

Studio nagrań j�zyka migowego

Nagranie

Chór śpiewa pieśni Królestwa



Biuro Oddziału na Ukrainie nie mogłoby funk-
cjonować bez pomocy wielu ochotników, którzy
pracuj� w innych działach. Niektórzy członkowie
rodziny Betel usługuj� w kuchni, jadalni, pralni,
s� fryzjerami, dbaj� o czystość, szyj�, pracuj�
w ogrodzie albo s� kierowcami. Jeszcze inni
dbaj� o instalacje grzewcze, hydrauliczne i elek-
tryczne, obsługuj� różne urz�dzenia mechanicz-
ne i systemy komputerowe. Wielu ochotników
dojeżdża do Biura Oddziału jeden lub dwa dni
w tygodniu. Bez wzgl�du na to, jakie powierzo-
no nam zadanie, dla wszystkich nas służenie na-
szemu Bogu, Jehowie, oraz usługiwanie braciom
i siostrom uważamy za zaszczyt.

INNE DZIAŁY

Obsługa systemu grzewczego

Pralnia w Betel

Kuchnia przygotowuje zdrowe posiłki

Dbamy, żeby nasze obiekty
były czyste i schludne

Dobrze utrzymana działka i budynki



Rodzina Betel regularnie korzysta z programów
duchowych, aby jej członkowie mogli umacniać
swoj� wiar� i pogł�biać miłość do Jehowy. Pro-
gramy te s� również odbierane przez brygady
budowlane i ochotników usługuj�cych w innych
biurach na terenie nadzorowanym przez Biuro
Oddziału. Dzi�ki temu wszyscy regularnie otrzy-
muj� duchowe zach�ty i mog� z radości� wyko-
nywać swoje zadania.

PROGRAMY
DUCHOWE

Poranne wielbienie

Rodzinne studium
Strażnicy

Studium osobiste

Kurs Służby
Pionierskiej
dla betelczyków



KTO DZISIAJ WYKONUJE

WOL� JEHOWY?
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Mogłeś si� dowiedzieć, na jakie wysiłki zdobywa-
j� si�

´
Swiadkowie Jehowy, żeby rozgłaszać do-

br� nowin� o Królestwie Jehowy. Wierzymy, że
zach�ci ci� to do dalszego poznawania naszego
kochaj�cego Stwórcy i do kierowania si� w życiu
Jego wzniosłymi zasadami.

Mamy nadziej�,
że wizyta w ukraińskim
Biurze Oddziału ci si� spodobała

Planujesz wizyt�?
Zwiedzanie od poniedziałku do pi�tku 8.00-14.00
Aby zarezerwować termin zwiedzania, wyślij e-mail
na adres touringbethel.ua�jw.org
albo zadzwoń �38 032-240-9200

JW.ORG � O NAS � ZWIEDZANIE BIUR ODDZIAŁ
´
OW

Biuro Oddziału Świadków Jehowy na Ukrainie
�dWD �n,T,anV* :8E �`pf\,ShTE 79491 �n,T,
Lul. Lwiwska 64, Briuchowyczi, 79491 Lwiw)
˘ 2018 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
Printed in Germany

Jeżeli chcesz si� dowiedzieć
wi�cej o pracy wykonywanej
w Biurach Oddziałów oraz
o tym, jak można j� wspierać,
zobacz lekcje 21 i 22
w broszurze Kto dzisiaj
wykonuje wol� Jehowy?

Muzeum historyczne
i wystawa biblijna

https://www.jw.org/en/choose-language?locale=en&prefer=lang&pub=jl

