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Wytyczne dla koordynatora spotkania wprowadzającego znajdują się w polach 

fioletowych. Aby uzyskać dodatkową pomoc, związaną z prowadzeniem spotkania, 

zob. stronę 13.

JAK KORZYSTAĆ Z TEJ BROSZURY

Broszura ta jest przeznaczona do wykorzystania podczas spotkania 
wprowadzającego. Można z niej również korzystać w innych sytuacjach, 
takich jak:
○ Lekcje w 5. niedzielę miesiąca.
○ Spotkania kworum i Stowarzyszenia Pomocy.
○ W domu.
○ W innych odpowiednich okolicznościach.

GDY WIDZISZ TE PODPOWIEDZI, POSTĘPUJ ZGODNIE Z POLECENIAMI

PRZECZYTA J OBEJRZYJ PRZEDYSKUTUJ ROZWAŻ ZA JĘCIA

Jedna osoba 
czyta na głos dla 
całej grupy.

Cała grupa 
ogląda film.

Mała grupa (2–8 
osób) przedstawia 
swoje przemyślenia 
przez 2–4 minuty.

Przez ok. 2–3 minuty 
każdy indywidualne 
rozważa i zapisuje 
swoje przemyślenia 
w ciszy.

Praca indywidualna 
lub w małych 
grupach (2–8 osób) 
przez określony 
czas.

Spotkanie wprowadzające „Moja ścieżka” nie powinno trwać dłużej niż 90 minut.
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PRZESŁANIE OD PIERWSZEGO PREZYDIUM

Drodzy Bracia i Siostry,
Pan powiedział: „Celem moim jest zaopatrzyć świętych moich” (NiP 
104:15). Objawienie to jest obietnicą Pana, że zapewni doczesne błogosła-
wieństwa i otworzy drzwi prowadzące do samowystarczalności, która 
oznacza możliwość zaspokojenia własnych podstawowych potrzeb 
życiowych i potrzeb członków naszej rodziny.
Niniejsza broszura została przygotowana, aby pomóc członkom Kościoła 
poznać i wprowadzić w życie zasady wiary, wykształcenia, ciężkiej pracy i 
zaufania Panu. Przyjęcie i zastosowanie tych zasad umożliwi wam dostą-
pienie w większym stopniu doczesnych błogosławieństw obiecanych 
przez Pana.
Zachęcamy was do pilnego studiowania i stosowania tych zasad oraz 
uczenia ich członków waszych rodzin. Jeśli tak postąpicie, wasze życie 
będzie błogosławione. Dowiecie się, co robić na ścieżce wiodącej ku 
większej samowystarczalności. Zostaniecie pobłogosławieni większą 
nadzieją, spokojem i możliwościami rozwoju.
Pamiętajcie, że jesteście dziećmi naszego Ojca w Niebie. On was kocha i 
nigdy was nie porzuci. On was zna i jest gotów pobłogosławić was 
duchową i doczesną samowystarczalnością.

Z poważaniem,

Pierwsze Prezydium
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MOJA ŚCIEŻKA DO SAMOWYSTARCZALNOŚCI

WPROWADZENIE

 1. Rozpocznij spotkanie od modlitwy (i zaśpiewania hymnu,  
jeśli chcecie).

 2. Członek prezydium palika może przez 3–5 minut wygłosić uwagi 
wstępne i złożyć świadectwo.

 3. Członek komitetu ds. samowystarczalności w paliku prosi całą 
grupę o otwarcie broszur na stronie 2. i śledzenie czytanych przez 
niego trzech poniższych akapitów.

Koordynator: 

Witamy na spotkaniu wprowadzającym z cyklu „Moja ścieżka do samowy-
starczalności”. Celem tego spotkania jest wyjaśnić wam, dlaczego i w jaki 
sposób możecie stać się bardziej samowystarczalni. Zamiast prezentacji 
prowadzonej przez jedną osobę, będziemy omawiać zasady w małych 
grupach, wspólnie czytać, rozważać i zapisywać nasze przemyślenia.

Najważniejszą częścią tego doświadczenia będą podszepty, które otrzy-
macie od Ducha, gdy Pan będzie wam pokazywał, co możecie zrobić, aby 
brać z Niego przykład. Zachęcamy was, abyście zapisywali towarzyszące 
wam odczucia i postępowali zgodnie z nimi.

Na zakończenie tego spotkania zostaniecie poproszeni o wybór grupy 
poznającej zasady samowystarczalności, która może pomóc wam:
○ Znaleźć pracę lub otrzymać awans
○ Lepiej zarządzać osobistym i rodzinnym budżetem
○ Wybrać ścieżkę kształcenia i odnieść sukces w szkole
○ Rozwinąć małą firmę
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Na razie jednak poznajcie się trochę lepiej.

Poproś uczestników, aby krótko przedstawili się innym osobom przy 
stoliku. Przedstawienie się nie powinno trwać dłużej niż 30–40 sekund.

Koordynator: 

CO TO JEST SAMOWYSTARCZALNOŚĆ?

Celem tej inicjatywy krzewienia samowystarczalności jest pomoc obecnym 
w osiągnięciu samodzielności. Samowystarczalność to coś więcej niż 
posiadanie dobrej pracy, zapasów żywności czy oszczędności w banku. 
„Samowystarczalność jest zdolnością, zobowiązaniem i dążeniem do 
zaspokajania duchowych i doczesnych potrzeb życiowych, swoich 
własnych i swojej rodziny. Kiedy członkowie stają się samowystarczalni, 
mają więcej możliwości, by służyć bliźnim i się o nich troszczyć”, a praca 
staje się nadrzędną zasadą, którą kierują się w swoim życiu (Handbook 2: 
Administering the Church [2010], 6.1.1).

Jakie cechy posiada osoba samowystarczalna? Czy osoby samowy-
starczalne polegałyby na wsparciu Kościoła lub rządu, jeśli mogłyby 
osobiście zapracować na swoje utrzymanie?

Przedyskutuj:

SAMOWYSTARCZALNOŚĆ JEST KLUCZOWYM ELEMENTEM ZBAWIENIA

Prezydent Thomas S. Monson nauczał: „Bądźmy samowystarczalni i 
niezależni. Zbawienia nie da się osiągnąć w oparciu o jakąkolwiek inną 
zasadę” („Guiding Principles of Personal and Family Welfare”, Ensign, 
wrzesień 1986, str. 3; cytowane przez Mariona G. Romneya w: Conference 
Report, październik 1976, str. 167).

W jaki sposób poprzez zwiększenie waszej samowystarczalności 
stajecie się podobni do Ojca Niebieskiego?

Przedyskutuj:

Przeczytaj:

Przeczytaj:
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ASPEKTY DOCZESNE I DUCHOWE SĄ JEDNOŚCIĄ

ZA JĘCIA GRUPOWE (3–4 minuty)

W grupie omówicie niektóre z doczesnych i duchowych potrzeb, jakie mamy w życiu. 
Wypiszcie je poniżej.

DOCZESNE POTRZEBY ŻYCIOWE DUCHOWE POTRZEBY ŻYCIOWE

Dieter F. Uchtdorf nauczał: „Niczym dwie strony jednej monety — docze-
sność i duchowość są nierozłączne” („Zaopatrywanie w sposób Pański”, 
Ensign lub Liahona, listopad 2011, str. 53). W pismach świętych znajdu-
jemy deklarację Pana: „Wszystkie rzeczy są dla mnie duchowe i nigdy nie 
dałem wam prawa, które było doczesne” (NiP 29:34).

W jaki sposób znalezienie pracy i zarabianie na utrzymanie jest 
zarówno kwestią doczesną, jak i duchową?

Przedyskutuj:

Przeczytaj:
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JAK BARDZO JESTEŚ SAMOWYSTARCZALNY POD WZGLĘDEM DOCZESNYM 
I DUCHOWYM?

ZA JĘCIA INDYWIDUALNE (5 minut)

Samowystarczalność wymaga umiejętności, zaangażowania i wysiłku. Umieść znacz-
nik przy każdym polu, które odnosi się do ciebie. Bądź uczciwy wobec siebie. Jeśli nie 
chcesz, żeby ktoś zobaczył twoje odpowiedzi, zakryj je.

Nigdy Rzadko Czasami Często Zawsze

Posiadam umiejętności, aby móc się utrzymać.

Przygotowuję budżet i się go trzymam.

Oszczędzam pieniądze.

Jestem wolny od długów (poza kredytami  
hipotecznymi i edukacyjnymi).

Moje życie skupia na tym, co jest najważniejsze.

Codziennie modlę się i studiuję pisma święte.

Codziennie odczuwam podszepty Ducha w moim życiu.

Płacę dziesięcinę i ofiary postne.

Co tydzień przyjmuję sakrament.

Jestem godny posiadania rekomendacji świątynnej.

Mam pracę, dzięki której mogę się utrzymać.

Mogę się utrzymać bez polegania na  
programach rządowych.

Płacę czynsz lub raty kredytu hipotecznego.

Mam odpowiednią opiekę medyczną.

Moje dzieci mają dostęp do edukacji.

Jestem w stanie służyć bliźnim, którzy są w potrzebie.

Czy coś jeszcze musisz zmienić, aby stać się samowystarczalny? Jakie 
będzie twoje życie, gdy udoskonalisz powyższe kwestie?

Rozważ:
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JAK MOGĘ STAĆ SIĘ BARDZIEJ SAMOWYSTARCZALNY?

1. Pan może pomóc ci stać się samowystarczalnym

Film „I Will Provide for My Saints” [Zatroszczę się o mych świętych] dostępny 
na stronie srs .lds .org/ videos. (Nie masz dostępu do filmu? Czytaj dalej).

ZA JĘCIA GRUPOWE (5 minut)

Poniżej znajduje się treść listu, przedstawiona w filmie przez Prezydenta Dietera F. Uchtdorfa.

Jako grupa:

 1. Na zmianę przeczytajcie wszystkie akapity.

 2. Dla każdego akapitu wykonajcie następujące czynności:

○ Podkreślcie konkretne błogosławieństwa, obiecane przez Pierwsze Prezydium.
○ Zakreślcie to, co musicie zrobić, by otrzymać te błogosławieństwa.
○ Krótko omówicie to, czego się uczycie.

Drodzy Bracia i Siostry,

Pan powiedział: „Celem moim jest zaopatrzyć świętych moich” (NiP 104:15). Objawienie to 
jest obietnicą Pana, że zapewni doczesne błogosławieństwa i otworzy drzwi prowadzące 
do samowystarczalności, która oznacza możliwość zaspokojenia własnych podstawowych 
potrzeb życiowych i potrzeb członków naszej rodziny.

Niniejsza broszura została przygotowana, aby pomóc członkom Kościoła poznać i wpro-
wadzić w życie zasady związane z wiarą, wykształceniem, ciężką pracą i zaufaniem Panu. 
Przyjęcie i zastosowanie tych zasad umożliwi wam dostąpienie w większym stopniu 
doczesnych błogosławieństw obiecanych przez Pana.

Zachęcamy was do pilnego studiowania i stosowania tych zasad oraz uczenia ich 
członków waszych rodzin. Jeśli tak postąpicie, wasze życie będzie błogosławione. Dowiecie 
się, co robić na drodze wiodącej ku większej samowystarczalności. Zostaniecie pobłogo-
sławieni większą nadzieją, spokojem i możliwościami rozwoju.

Pamiętajcie, że jesteście dziećmi naszego Ojca w Niebie. On was kocha i nigdy was nie 
porzuci. On was zna i jest gotów pobłogosławić was duchową i doczesną 
samowystarczalnością.

Z poważaniem,

Pierwsze Prezydium

Obejrzyj:
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Co mogę osobiście zrobić, aby otrzymać „większą nadzieję, spokój i 
możliwości rozwoju”, zgodnie z obietnicą Pierwszego Prezydium?

Rozważ:

  

  

  

  

  

 

2. Pisma święte mogą pomóc ci stać się samowystarczalnym

Pan pomaga nam na wiele sposobów, gdy wykazujemy się wiarą w Niego. 
Jednym z narzędzi, które nam dał, są pisma święte. Prorok Nefi nauczał: 
„Napawajcie się słowami Chrystusa, bo słowa Chrystusa wyjawią wam 
wszystko, co macie czynić” (2 Nefi 32:3).

W jakiej sytuacji pisma święte zapewniły ci osobiste przewodnictwo?
Przedyskutuj:

Przeczytaj:
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ZA JĘCIA GRUPOWE (5–7 minut)

Księga Mormona została dana w naszych czasach jako narzędzie dla nas. Jeśli odnosimy 
wersety z Księgi Mormona do naszego życia, otrzymujemy wszelkie potrzebne przewod-
nictwo. Jako grupa przeczytajcie i omówcie wszystkie z poniższych wypowiedzi proro-
ków i apostołów. Podkreślcie błogosławieństwa obiecane w związku ze studiowaniem pism 
świętych i ich stosowaniem.

Henry B. Eyring: „Korzystanie z pism świętych, aby dowiedzieć się, co mamy robić, 
może odmienić wszystko. W pismach świętych znajdziemy odpowiedzi. Pan przewi-
dział wszystkie nasze problemy oraz potrzeby i umieścił dla nas pomoc w pismach 
świętych — jeśli tylko zechcemy jej szukać” („A Discussion on Scripture Study”,  
Ensign, lipiec 2005, str. 24).

Boyd K. Packer: „Nie istnieje żaden poważny problem, z którym się mierzymy, 
przed którym nie możemy się zaszczepić, jeśli znamy objawienia” („Teach the Scriptu-
res”, Teaching Seminary Preservice Readings Religion 370, 471 i 475 [2004], str. 75).

Richard G. Scott: „Księga Mormona zawiera rozwiązania problemów, które napoty-
kamy w codziennym życiu” („The Power of the Book of Mormon in My Life”, Ensign, 
październik 1984, str. 10).

M. Russell Ballard: „Spośród wszystkich znanych mi książek, Księga Mormona jest 
najwspanialszym źródłem odpowiedzi na życiowe problemy” (w: „We Add Our 
Witness”, Ensign, marzec 1989, str. 8).

Russell M. Nelson: „Czy chcecie pozbyć się złego nawyku? Czy chcecie ulepszyć 
stosunki w swojej rodzinie? Czy chcecie powiększyć swoje zdolności duchowe? 
Czytajcie Księgę Mormona! Zbliży was ona do Pana i Jego pełnej miłości mocy” („A 
Testimony of the Book of Mormon”, Ensign, listopad 1999, str. 71).

Co mogę zrobić, gdy staram się być bardziej samowystarczalny, by 
otrzymać więcej osobistego przewodnictwa z pism świętych?

Rozważ:
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3. Dołączenie do grupy poznającej zasady samowystarczalności 
pomoże ci wykonać pierwsze kroki

Aby pogłębić waszą samowystarczalność, możecie dołączyć do grupy 
poznającej zasady samowystarczalności w waszym okręgu lub paliku. 
Grupa poznająca zasady samowystarczalności to osoby, które spotykają 
się ze sobą, aby poznawać i stosować praktyczne umiejętności dotyczące 
zatrudnienia, wykształcenia i finansów.

Grupy poznające zasady samowystarczalności zazwyczaj spędzają razem 
dwie godziny w tygodniu przez 3 miesiące. Spotkania grupy wyglądają 
podobnie do spotkania wprowadzającego. Członkowie grupy wspólnie 
czytają i dyskutują, wykonują zadania i osobiście rozważają, dzięki czemu 
Duch Święty może natchnąć ich do tego, co mają robić.

Spotkania tego typu grup różnią się od większości lekcji. Nie ma na nich 
nauczyciela! Grupa pracuje jako rada, której nauczycielem jest Duch 
Święty. Członkowie grupy naradzają się wspólnie, ucząc się nowych 
umiejętności, rozwiązując problemy, zobowiązując się do robienia pew-
nych rzeczy w ciągu tygodnia i składając sprawozdania z postępów.

Rozwijają również silne przyjaźnie i odczuwają miłość Boga, gdy wspólnie 
pracują. Dołączenie do grupy nie tylko przyniesie ci korzyści, ale dzięki 
temu będziesz mógł pomóc innym osobom na ich ścieżce ku 
samowystarczalności!

Film „The Power of the Group” [Moc grupy] dostępny na stronie srs .lds 
.org/ videos. (Nie masz dostępu do filmu? Czytaj dalej).

Jeśli to możliwe, zaproś kogoś, kto wcześniej uczestniczył w zajęciach 
grupy poznającej zasady samowystarczalności, aby krótko (do trzech 
minut) opowiedział o swoich doświadczeniach.

Koordynator: 

Do której grupy poznającej zasady samowystarczalności powinniście dołączyć?

Film „Choosing a Self- Reliance Group” [Wybór grupy poznającej zasady 
samowystarczalności] dostępny na stronie srs .lds .org/ videos. ( Jeśli nie 
masz dostępu do filmu, przeczytaj opisy grup na stronie 11.).

Przeczytaj:

Obejrzyj:

Obejrzyj:
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ZA JĘCIA INDYWIDUALNE (3–4 minuty)

Przeczytaj poniższe zdania i zakreśl te, które odnoszą się do ciebie. Opisy wszystkich 
grup znajdują się na stronie 11.

Poszukiwa-
nie pracy

Finanse 
osobiste

Lepsza 
praca dzięki 
edukacji

Założenie i  
rozwijanie 
firmy

 1. Natychmiast potrzebuję pieniędzy. ✓
 2. Nie mam pracy. ✓
 3. Potrzebuję lepszej pracy. ✓
 4. Chcę zaoszczędzić pieniądze. ✓
 5. Chcę spłacić długi. ✓
 6. Chcę finansowo przygotować się na przyszłość. ✓
 7. Potrzebuję zdobyć wykształcenie lub przejść 

szkolenie, aby znaleźć lepszą pracę. ✓
 8. Potrzebuję pomocy w wyborze ścieżki 

edukacyjnej. ✓
 9. Chcę osiągnąć sukces w szkole. ✓
 10. Chcę się dowiedzieć więcej o kościelnych 

ofertach edukacyjnych, takich jak Pathway (zob. 
stronę 12.).

✓
 11. Posiadam już firmę. ✓
 12. Posiadam środki na założenie firmy. ✓
 13. Mogę się utrzymać na etapie zakładania firmy. ✓
 14. Chcę wzmocnić moją wiarę w Jezusa Chrystusa. ✓ ✓ ✓ ✓

Dokonywanie zmian w naszym życiu wymaga wiary i wysiłku. Aby czynić 
postępy, powinieneś z zaangażowaniem:
○ Uczęszczać na te spotkania (zazwyczaj 2 godziny tygodniowo przez 

3 miesiące).
○ Pracować w ciągu tygodnia nad swoimi zobowiązaniami.
○ Motywować inne osoby z grupy, aby odniosły sukces.
○ Pracować nad samowystarczalnością przez 4 do 10 godzin tygodniowo 

poza spotkaniami grupy.

Która grupa najlepiej pasuje do mojej sytuacji? Czy jestem gotowy 
podjąć się tych zobowiązań, aby stać się bardziej samowystarczalny?

Rozważ:

Przeczytaj:
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OPISY GRUP

W każdej z tych czterech grup poznających zasady samowystarczalności 
członkowie studiują i poznają zasady opisane w broszurze Moja podstawa: 
Samowystarczalność. Odbywa się to na początku spotkań każdej grupy, 
ponieważ poznanie tych podstawowych zasad i umiejętności pomaga jej 
członkom czynić postępy doczesne i duchowe, niezależnie od wybranej 
ścieżki. Członkowie grupy zdobędą głębszą wiarę w moc Jezusa Chrystusa, 
która będzie dla nich wsparciem. Będą również zdobywać życiowe umie-
jętności praktyczne związane z zarządzaniem czasem, komunikacją z 
innymi i rozwiązywaniem problemów.

Poszukiwanie pracy

Dla osób, które poszukują pracy lub chcą znaleźć lepszą. Członkowie 
grupy nauczą się rozpoznawać możliwości, działać w grupie, profesjonal-
nie się przedstawiać oraz przygotują się do rozmów kwalifikacyjnych. Będą 
również stawiać cele związane z kontaktami i rozmowami kwalifikacyjnymi.

Finanse osobiste

Dla osób, które chcą mieć lepszą kontrolę nad finansami. Członkowie 
klasy dowiedzą się, jak pozbyć się długów, chronić się przed problemami 
finansowymi i inwestować na przyszłość. Przygotują plan finansowy i będą 
przestrzegać budżetu. Małżonkowie są zachęcani do wspólnego udziału.

Lepsza praca dzięki edukacji

Dla tych, którzy powinni zdobyć dodatkowe wykształcenie lub przejść 
szkolenie, aby zdobyć pracę. Członkowie grupy będą badać, tworzyć i 
prezentować plany kariery i plany edukacyjne. Każdego tygodnia będą 
poświęcać czas na rozwijanie umiejętności, które pomogą im stać się 
lepszymi uczniami.

Założenie i rozwijanie firmy

Dla osób, które mają już firmę lub środki na jej założenie. Członkowie 
grupy poznają cechy i umiejętności, posiadane przez odnoszących 
sukcesy właścicieli małych firm. Ćwiczą prowadzenie księgowości, działa-
nia marketingowe oraz zarządzanie gotówką. Będą rozmawiać z właścicie-
lami firm, klientami i dostawcami oraz opracowywać plany rozwoju firmy.
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WYBÓR GRUPY

Teraz członek komitetu ds. samowystarczalności pomoże ci w wyborze 
grupy poznającej zasady samowystarczalności. Gdy już ją wybierzesz, 
zapisz poniższe informacje.

SPOTKANIE MOJEJ GRUPY POZNA JĄCEJ ZASADY 
SAMOWYSTARCZALNOŚCI

Dzień:

Godzina:

Miejsce:

Imię i nazwisko koordynatora:

Numer telefonu:

Przewodniczący przywódca może złożyć krótkie świadectwo.

Zakończcie spotkanie modlitwą.

Koordynator: 

MOŻLIWOŚCI EDUKACYJNE KSE

Kościelny System Edukacji (KSE) oferuje tanie kursy edukacyjne, które mogą pomóc w zdobyciu lepszej pracy. 
Obejmują one:

○ Mikro kursy on- line i szkolenia prowadzone przez LDS Business College, które pomogą ci w zdobyciu 
konkretnej pracy, uzyskaniu awansu w aktualnej pracy lub zdobyciu świadectwa ukończenia szkoły 
lub kursu. Czas trwania kursów waha się od 15 minut do 12 tygodni. Mogą one prowadzić do 
gwarantowanych rozmów kwalifikacyjnych.

○ Pathway to trwający rok program, który pomaga w przygotowaniu się do podjęcia nauki lub powrotu 
do szkoły. Studenci biorą udział w kursach on- line i uczestniczą w lokalnych spotkaniach. Po ukoń-
czeniu tego programu studenci mogą starać się zdobyć świadectwo lub uzyskać tytuł w lokalnej 
szkole, BYU- Idaho lub LDS Business College. Do uczestnictwa w programie Pathway wymagana jest 
znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym.

Aby dowiedzieć się, co jest dostępne na twoim obszarze, odwiedź stronę churcheducation .lds .org.
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JAK PRZEPROWADZIĆ SPOTKANIE WPROWADZA JĄCE PROGRAMU  
„MOJA ŚCIEŻKA”

Wskazówki dla komitetu ds. samowystarczalności w paliku

○ Przejrzyjcie i wypełnijcie tę broszurę.
○ Zamówcie dla uczestników wystarczającą liczbę broszur Moja 

ścieżka do samowystarczalności (strona internetowa: store .lds .org).
○ Przygotujcie ołówki lub długopisy dla wszystkich uczestników.
○ Ustawcie wystarczającą liczbę okrągłych stołów w sali kulturalnej.
○ Niech członkowie komitetu ds. samowystarczalności witają uczestni-

ków przy drzwiach, a następnie niech towarzyszą im przy stolikach.
○ Jeśli to możliwe, poproście kogoś, kto uczestniczył w poprzednich 

spotkaniach grupy, aby opowiedział o swoich doświadczeniach 
(zob. strona 9).

○ Odwiedźcie stronę srs .lds .org/ report, aby pobrać formularz spra-
wozdania ze spotkania, do wypełnienia w trakcie spotkania.

○ Niech członek komitetu przy każdym stoliku zachęca do udziału w 
spotkaniach grup i pilnuje właściwego przebiegu.

○ Przypomnijcie uczestnikom o potrzebie wyciszenia telefonów.
○ Możecie rozpocząć spotkanie od pieśni, modlitwy i krótkiego 

powitania (3–5 minut), które wygłosi przywódca kapłański lub 
członek komitetu ds. samowystarczalności w paliku.

○ Postępujcie według materiału opisanego w broszurze.
○ Niech koordynator każdej grupy zapisze imiona i nazwiska oraz 

numery telefonów wszystkich osób, które dołączyły do jego grupy. 
Na pierwszym spotkaniu grupy koordynatorzy wypełnią bardziej 
szczegółowy formularz rejestracji.

○ Jeśli palik obejmuje duży obszar geograficzny, komitet w paliku 
może rozważyć rozdzielenie grup w zależności od miejsca zamiesz-
kania członków.

○ Odwiedźcie stronę srs .lds .org/ report, aby wprowadzić informacje z 
formularza sprawozdania ze spotkania.

Przed 
spotkaniem:

Podczas 
spotkania:

Po spotkaniu:




