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Bractwo Wybrzeża jest organizacją międzynarodową a jej światowa pozycja i prestiż zależy w
znacznej mierze od naszej własnej efektywnej współpracy. Ta zaś zależy od naszych
możliwości szybkiego i skutecznego komunikowania się ze sobą.
Naszym głównym środkiem porozumiewania się jest obecnie biuletyn The Tortuga Post. Jest
to medium bardzo pożyteczne. ale moim zdaniem niewystarczające dlatego że:
- działa z dużym opóźnieniem bo tylko raz na kwartał,
- działa zasadniczo tylko w kierunku góra-dół i vice versa, czyli pionowo pomiędzy SECOIN i
Bractwami Krajowymi.
Pilniejsze lub aktualne sprawy są załatwiane indywidualnymi mailami skierowanymi do
specyficznych osób.
Odczuwam brak wspólnego forum dla wszystkich Braci na świecie, które umożliwia każdemu
z nich bezpośrednie zwrócenie się do wszystkich innych i działa bezzwłocznie. Chodzi więc
także o łączność działającą poziomo, pomiędzy Braćmi i Bractwami – niekoniecznie za
pośrednictwem SECOIN. Mieliśmy kiedyś „Grupę Yahoo” spełniającą zadania ogólnie
dostępnego forum Bractwa. Została z uzasadnionych powodów (wymagania ze strony
Yahoo) zamknięta. Niestety wprowadzony substytut http://www.brotherofthecoast.org nie
działa zadowalająco albo wcale nie. Kto z Braci na świecie wie o tym miejscu w internecie i
go używa? W TTP nie ma o nim wzmianki od lat. Portal http://www.secoin.org także nie
spełnia tego zadania.
Forum dyskusyjne jest Bractwu potrzebne!
Drugi postulat z Polski dotyczy również światowego internetu. Postulat ten był już zgłaszany
na RKK w Buenos Aires w roku 2006 ale uległ zapomnieniu i nie doczekał się jeszcze
realizacji.
Chodzi o stworzenie internetowej Galerii - Musterroli naszych Braci, którzy żeglują już po
Oceanach Wieczności.
Galeria powinna zawierać: Fotografię, imię i nazwisko, daty urodzenia i śmierci, mesę do
której należał oraz krótkie wspomnienie o nim napisane przez bliskiego mu Brata. Za każdym
razem deklarujemy solennie, że będziemy Go zawsze pamiętać. Ale to jest zwykle bardzo
krótko. Ale jak mamy pamiętać skoro nic o nim nie wiemy i nie mamy jak się dowiedzieć? A
to jest ginąca historia Bractwa.
Galeria Braci, którzy opłynęli do Hilo powinna być wyrazem naszej o Nich pamięci.
Dalsze odkładanie realizacji spowoduje, że niebawem nie będzie już między nami tych Braci,
którzy mogliby takie wspomnienie napisać i opublikować…
Z braterskim pozdrowieniem

