
PAWEŁ STALMACH 
 

 
 

ur.13.VIII.1824  -   zm. 13.XI.1891  
Polak, Patriota, Dziennikarz, Publicysta, Redaktor, Wydawca gazet, Działacz społeczny  
Żyjący i działający w XIX w. na Śląsku Cieszyńskim.  



Paweł Stalmach 
KSIĘGI RODU SŁOWIAŃSKIEGO 

 
Wydanie 22 lipiec 2022    Autor wydania: Jerzy Garlicki    www.garlicki.pl 
 
Historia wydania:  

Analizując wydanie elektroniczne PDF ”Księgi Rodu Słowiańskiego”  
wydanie Książnica Cieszyńska zauważyłem, że plik PDF rozmiar 25 MB  
można odczytać tylko w najnowszych smartfonach z systemem operacyjnym 
Windows 10 i Android 10.  PDF otwiera się bardzo wolno, każda kolejna strona 
otwiera się kilka sekund.  (Adobe Reader 6.0, Adobe Acrobat Pro DC 2015)  

W urządzeniach ze starszymi systemami operacyjnymi takimi jak  
Windows XP, Windows Mobile 5, 6, Android 2,3,4,5, Symbian 8  
zamiast tekstu wyświetlały się tylko puste strony z ramkami.  

Postanowiłem to naprawić, by zgodnie wolą Autora zapisaną we wstępie,  
Księgi Rodu Słowiańskiego były dostępne dla wszystkich,  
żeby się otwierały na wszystkich urządzeniach, również tych starszych.  
 
- Tekst przekopiowałem bez zmian zachowując oryginalna pisownię i numerację 
stron, która w wydaniu K.C. i tak nie była zgodna z oryginałem.  
- Usunąłem dwie spodnie warstwy imitujące tło i zaśmiecające całość,  

     Warstwy powodowały, że strony nie wyświetlały się w starszych programach 
     Takich jak Adobe Reader 6.0   Wywaliłem 266 pustych stron JPG z tłem.  

- Na okładce umieściłem wizerunek autora.   
- 6 rycin starożytnych bożków umieściłem na końcu.  

 
Moja wersja PDF, ma 261 stron + 6 rycin = Razem 267 stron,  
Całość zajmuje niecały 1 MB, czyli 25 x mniej niż poprzednio.  
Strony otwierają się błyskawicznie w każdej wersji Adobe Reader.  
w każdym smartfonie i laptopie bez względu na rok produkcji.  
Przechodzenie do dowolnej strony trwa ułamek sekundy.  
Błyskawicznie działa wyszukiwanie fraz w pliku.  

 
Szczegółowe Informacje na temat Autora Dzieła Pawła Stalmacha  
są w Wikipedii:  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Stalmach 
 
Wszystkie Księgi w wersjach elektronicznych PDF są dostępne na stronie:   

www.garlicki.pl 
w zakładkach:  
Paweł Stalmach, Księgi Rodu Słowiańskiego, Słowianie, Download  


