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Wprawdzie Forum JOKRIS.INFO istnieje już od jakiegoś czasu, ale chciałbym ponowić zaproszenie do
udziału w dyskusji dla Gości odwiedzających moją stronę, oraz użytkowników zarejestrowanych w
serwisie. Co do użytkowników, to szkoda, że po "gorliwej" dyskusji w wątku na forum o tytule "Polska
Społeczność Joomla?" biorący w tej dyskusji udział użytkownicy tacy jak np. Dylek czy Stone, ludzie z
ogromnym doświadczeniem, więcej nie zawitali na moje Forum. Ba, wręcz nawet nie logowali się do
serwisu, bo pewnie uważają że oddali już swoją wiedzę aż nadto. Wielka szkoda. Nie spodziewam się
zmiany tej sytuacji, bo może nie mają odwagi?. Może nie mają czasu?. Nieważne. Jest przecież wielu
innych fachowców w temacie Joomla i Mambo, i ich też zapraszam gorąco do pomocy w rozwinięciu
mojego Forum. Ja się nie ukrywam pod jakimiś dziwnymi pseudonimami, tak że znacie mnie. Nie jestem
anonimowy. Moje Imię i Nazwisko możecie znaleźć w wielu miejscach w treści witryny. Czy jestem godny
waszego zaufania?. Sądząc po mailach, których dziesiątki dostaję tygodniowo na swoja pocztę, chyba
jakieś tam zaufanie do mnie macie. Dlatego zwracam się z wielką prośbą do wszystkich. Zawitajcie na
forum, zadawajcie pytania, zamiast pisać maile z zapytaniami. Tak będzie z pożytkiem dla wszystkich. Bo
co z tego, że "Iksińki" napisze do mnie maila z zapytaniem np. "Jokris - Jak to zrobic?", "Jokris, jak
skonfigurować IPFilter?" i wiele innych pytań, na które odpowiem tylko jemu. A gdzie są Inni?. Na Forum
można zadać pytanie, i dowie się "Iksińki", i dowie się wielu innych, zaawansowanych i początkujących
uzytkowników CMS-a. Bo przeciez nie każdy jest "Alfą i Omegą", i nie ma się tutaj czego wstydzić.
Joomla i Mambo rozwijajają się błyskawicznie i zaskakują nas ciągle nowymi opcjami i możliwościami.
Każdy może podzielić się swoją wiedzą. Każdy może podsunąć jakieś rozwiązanie problemu. Nie musi, jak
na kazdym Forum robić tego wyłącznie Administrator. Może się nie zgodzić z kogoś sugestiami, bo każdy
ma prawo mieć swoje zdanie. Ja, jako Administrator Forum JOKRIS.INFO dołożę wszelkich starań, aby
nikt nie został "spławiony". A wy, drodzu Goście i Uzytkownicy tylko mi w tym pomóżcie. A jeśli ktoś ma
problem, wymagajacy "bezpośredniej" ingerencji w skrypty CMS-a, to niech pisze też i na pocztę. To
mogą być sprawy ważne, więc też postaram się pomóc. Jeszcze raz gorąco zapraszam. Dodajcie i Wy
swoją "cegiełkę" do rozwoju "Polskiej Społeczności Joomla". Może wreszcie osiągnie Ona poziom
społeczności zagranicznych. Może. Jokris.
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