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STRESZCZENIE opracowania [10p] ”Jan Pająk w internecie”, ISBN 978-1-877458-25-5: 
 
 Jedynie młodzi wiekiem ludzie lubią czytać "strony internetowe". Starsze generacje 
ciągle preferują czytanie książek. Tymczasem ja jestem autorem około 100 "stron 
internetowych" których treść zainteresowałaby także starszą generację. Aby więc i im 
umożliwić zapoznanie się z moimi stronami internetowymi, przygotowałem niniejszą formę 
książkową z tekstem najważniejszych ze swoich "stron internetowych". Uczyniłem to tym 
chętniej, że zdaję sobie doskonale sprawę iż taka forma książkowa ma wiele zastosowań 
praktycznych, z których są w stanie skorzystać wszystkie osoby zainteresowane moim 
dorobkiem naukowym. Przykładowo, książka pozwala na szybkie wyszukiwanie z użyciem 
komputerowych rozkazów "szukaj" wszystkiego co napisałem na temat określonego słowa 
kluczowego. Pozwala też na poznanie moich stron przez osoby mające trudności z dostępem 
do internetu. Umożliwia ona systematyczne przeglądnięcie ilustracji z moich stron 
pozestawianych razem w tomach 4, 5 i 6. Umożliwia włączenie mojego dorobku naukowego 
do bibliteki z książkami. Itd., itp. Niniejsza publikacja jest więc taką właśnie formą książkową 
moich najważniejszych "stron internetowych". Zawiera ona wybór tych z moich "stron 
internetowych" które ja uważam za najważniejsze i za najbardziej reprezentacyjne dla mojego 
dorobku naukowego i życiowego. Niniejszą książkę z owymi stronami daje się więc czytać 
zarówno z ekranu komputera - tak jak czytałoby się faktyczne "strony internetowe" jakie ona 
zawiera, jak i można ją sobie wydrukować i czytać w formie papierowej - tak jak czyta się 
zwykłą książkę. Przyjemnego czytania! 
 Powinienem tutaj też podkreślić, że każda moja "strona internetowa" włączona w obręb 
niniejszej publikacji jest także dostępna w internecie jako faktyczna "strona internetowa". 
Nazwa pod jaką jest ona dostępna w internecie jest podana także w numeracji stron z 
niniejszego opracowania. Nazwa ta umieszczona jest w nawiasie zaraz po numerze kolejnym 
strony w niniejszej publikacji, który to numer strony jest dodatkowo poprzedzony numerem 
podrozdziału do którego dana "strona internetowa" została włączona. 
 Strony internetowe są prawdopodobnie najbardziej "płynnymi" publikacjami. Są one 
zmieniane, udoskonalane, poszerzane, uzupełniane, itp., niemal bez przerwy. Stąd także i 
niniejsze opracowanie musi być aktualizowane niemal nieustannie - tak aby nadążało ono za 
zmianami w stronach które publikuje. Dlatege z jednej strony NIE zalecałbym aby 
opracowanie to drukować, chyba że to absolutnie konieczne - wszakże wydruk ten wkrótce 
stanie się nieaktualny jako że niniejsze opracowanie ulegnie kolejnej aktualizacji. (Tj. 
rekomednuję że najlepiej jest je czytać wprost z ekranu swego komputera.) Z drugiej zaś 
strony, przy jego sprowadzaniu z internetu rekomendowałnym sprawdzić datę jego najbardziej 
ostaniej aktualizacji podaną na jego stronie tytułowej. Chodzi bowiem o to aby sprowadzić 
sobie z internetu ten egzemplarz niniejszego opracowania który nosi najbardziej niedawną 
datę aktualizacji. 
 Nazwy stron używane w tej publikacji są identyczne do nazw tychże stron używanych 
w internecie. To zaś oznacza, że strony o tych nazwach można sobie łatwo załadować do 
komputera i przeglądnąć. Aby więc te same strony przeglądnąć w internecie, owe nazwy 
należy poprzedzić aktualnym adresem serwera na jakim w danym okresie czasu strony te są 
wystawione (pamiętać bowiem należy że totalizm używa wyłącznie darmowych serwerów 
których adresy często się zmieniają). Przykładowo należy np. poprzedzić adresem 
http://energia.sl.pl czy adresem http://totalizm.nazwa.pl (oba z których używane były w 2011 
roku). Po owym poprzedzeniu nazwy strony przez adres serwera, usyskuje się sumaryczny 
"adres_serwera/nazwa_strony" - czyli adres internetowy pod którym dana "strona internetowa" 
daje się oglądnąć w fizycznym internecie. Jeśli więc przykłądowo chcemy znaleźć w internecie 
stronę która w niniejszym opracowaniu występuje pod nazwą "totalizm_pl.htm", wówczas po 
poprzedzeniu tej nazwy adresem serwerów otrzymuje się że strona ta jest dostępna pod 
adresami internetowymi np.  http://energia.sl.pl/totalizm_pl.htm  lub np.  
http://totalizm.nazwa.pl/totalizm_pl.htm  . 
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SPIS TREŚCI publikacji [10] "Jan Pająk w internecie", ISBN 978-1-877458-25-5. 
(Spis ten zawiera alfabetyczny zestaw rozdziałów i podrozdziałów niniejszej publikacji [10] z 
podaniem nazw "stron opublikowanych" zawartych w owych podrozdziałach oraz z podaniem 
numeru i oznaczenie kolejnej strony w tej publikacji od której dany podrozdział został 
rozpoczęty. Spis ten pozwala więc na szybkie odnajdowanie położenia danego podrozdziału 
w obrębie tej publikacji [10] oraz na sprawdzenie jaką "stronę internetową" podrozdział ten 
zawiera. Warto też odnotować, że chociaż każdy tom zawiera spis treści całej publikacji [10], 
aktualizowanie tego spisu w danym tomie ma miejsce tylko kiedy treść owego tomu jest też 
aktualizowana. Ponieważ zaś w międzyczasie inne tomy mogły zostać poaktualizowane, 
najdokładniejszy spis treści zawarty jest w odrębym pliku zwanym "spis treści" który jest 
aktualizowany równocześnie z każdym tomem niniejszego opracowania.) 
 
Str:     Rozdział i opis strony: 
──      ──────────────── 
1        Strona tytułowa 
2        Streszczenie całej niniejszej publikacji 
3        Spis treści całej niniejszej publikacji 
7        Alfabetyczny wykaz stron internetowych autoryzowanych przez Jana Pająk 
9        Uwagi pomocne przy korzystaniu z niniejszej publikacji 
 
 
Strona  Rozdział  Podrozdział z daną stroną: 
─────  ──────  ─────────────────── 
 
Tom 0: Przebieg życia autora 
 
100-A  A. AUTOBIOGRAFIE I PRZEBIEG EDUKACJI AUTORA 
101-A1-(jan_pajak_pl.htm)   A1. Skrócona autobiografia 
109-A2-(pajak_jan.htm)   A2. Pełna autobiografia 
152-A3-(klasa.htm)    A3. Nauka w szkole średniej (LO nr 1 w Miliczu) 
174-A4-(lo.htm)    A4. Szkoła średnia 
180-A5-(rok.htm)    A5. Studia na Politechnice Wrocławskiej 
225-A6-(pw.htm)    A6. Politechnika Wrocławska 
 
233-B  B. RODZINNA WIOSKA AUTORA 
234-B1-(wszewilki.htm)   B1 
294-B2-(stawczyk.htm)   B2 
327-B3-(wszewilki_jutra.htm)  B3 
370-B4-(wszewilki_milicz.htm)  B4 
 
423-C  C. ULUBIONE MIASTA AUTORA 
424-C1-(milicz.htm)    C1 
465-C2-(malbork.htm)   C2 
501-C3-(wroclaw.htm)   C3 
 
533-D  D. KRAJE POZNANE PRZEZ AUTORA 
534-D1-(newzealand_pl.htm)  D1 
587-D2-(newzealand_visit_pl.htm)  D2 
638-D3-(korea_pl.htm)   D3 
659-D4-(hosta_pl.htm)   D4 
 
662-E  E. CIEKAWOSTKI POZNANE NA ŚWIECIE 
663-E1-(fruit_pl.htm)    E1 
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710-E2-(healing_pl.htm)   E2 
 
736-F  F. PRACA ZAWODOWA AUTORA 
737-F1-(job_pl.htm)    F1. Perypetie ze znalezieniem pracy 
 
 
Tom 1: Produkty polskich idei przedemigracyjnych autora z lat 1972 do 1982 
 
1000-G G. TABLICA CYKLICZNOŚCI I TEORIA ROZWOJU NAPĘDÓW 
1001-G1-(propulsion_pl.htm)  G1 
 
1021-H  H. MAGNOKRAFT I INNE WYNALZKI DRA JANA PAJĄK 
1022-H1-(magnocraft_pl.htm)  H1 
1049-H2-(oscillatory_chamber_pl.htm) H2 
1082-H3-(immortality_pl.htm)  H3 
1138-H4-(timevehicle_pl.htm)  H4 
1194-H5-(fe_cell_pl.htm)   H5 
 
1234-I  I. WEHIKUŁY UFO, UFONAUCI, ORAZ INNE "SYMULACJE" BOGA 
1235-I1-(ufo_proof_pl.htm)   I1 
-I2-(ufo_pl.htm)    I2 
-I3-(explain_pl.htm)    I3 
-I4-(evidence_pl.htm)   I4 
-I5-(cloud_ufo_pl.htm)   I5 
-I6-(tapanui_pl.htm)    I6 
-I7-(aliens_pl.htm)    I7 
-I8-(memorial_pl.htm)   I8 
-I9-(sabotages_pl.htm)   I9 
 
  J. PRZEPOWIEDNIE I PRZYSZŁOŚĆ LUDZKOŚCI 
-J1-(przepowiednie.htm)   J1 
-J2-(humanity_pl.htm)   J2 
-J3-(partia_totalizmu.htm)   J3 
 
  K. POMOCE NAUKOWE 
-K1-(all_in_one_pl.htm)   K1 
-K2-(keyboard_ru.htm)   K2 
-K3-(keyboard_gr.htm)   K3 
 
  L. ROZRYWKI 
-L1-(rubik_pl.htm)    L1 
-L2-(rubik_16_pl.htm)   L2 
-L3-(po_60_tce.htm)    L3 
-L4-(pigs_pl.htm)    L4 
-L5-(pigs_zdjecia.htm)   L5 
 
 
Tom 2: Twórcze produkty badań autora po emigracji z Polski - lata 1982 do 1992 
 
2000-M M. KONCEPT DIPOLARNEJ GRAWITACJI 
2001-M1-(dipolar_gravity_pl.htm)  M1 
 
2045-N  N. BÓG - DOWODY ISTNIENIA BOGA, PISMA ŚWIĘTE 
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2046-N1-(god_proof_pl.htm)  N1 
-N2-(god_pl.htm)    N2 
-N3-(soul_proof_pl.htm)   N3 
-N4-(biblia.htm)    N4 
-N5-(sw_andrzej_bobola.htm)  N5 
 
  O. FILOZOFIE TOTALIZMU I PASOŻYTNICTWA 
-O1-(totalizm_pl.htm)   O1 
-O2-(parasitism_pl.htm)   O2 
-O3-(nirvana_pl.htm)    O3 
-O4-(prawda.htm)    O4 
 
  P. MORALNOŚĆ LUDZKA I ZASADY MORALNEGO ŻYCIA 
-P1-(will_pl.htm)    P1 
-P2-(morals_pl.htm)    P2 
-P3-(evil_pl.htm)    P3 
-P4-(karma_pl.htm)    P4 
 
  Q. KONFRONTACJA TEORII DRA JANA PAJĄK I TWIERDZEŃ NAUKI 
-Q1-(evolution_pl.htm)   Q1 
-Q2-(telekinesis_pl.htm)   Q2 
-Q3-(telepathy_pl.htm)   Q3 
-Q4-(eco_cars_pl.htm)   Q4 
-Q5-(tfz_pl.htm)    Q5 
 
  R. HISTORYCZNE WYNALAZKI I URZĄDZENIA BADANE PRZEZ AUTORA 
-R1-(mozajski.htm)    R1 
-R2-(free_energy_pl.htm)   R2 
-R3-(boiler_pl.htm)    R3 
-R4-(telekinetyka.htm)   R4 
-R5-(artefact_pl.htm)    R5 
 
 
Tom 3: Filozoficzna zmiana po 2007 roku i po odkryciu iż "UFO to symulacje Boga" 
 
3000-S S. KARANIE PRZEZ BOGA - KATAKLIZMY, KATASTROFY, ITD. 
3001-S1-(seismograph_pl.htm)  S1 
3081-S2-(day26_pl.htm)   S2 
3141-S3-(god_istnieje.htm)   S3 
3151-S4-(changelings_pl.htm)  S4 
-S5-(katrina_pl.htm)    S5 
-S6-(hurricane_pl.htm)   S6 
-S7-(landslips_pl.htm)   S7 
-S8-(tornado_pl.htm)   S8 
-S9-(predators_pl.htm)   S9 
-S10-(plague_pl.htm)   S10 
-S11-(bitwa_o_milicz.htm)   S11 
-S12-(wtc_pl.htm)    S12 
-S13-(shuttle_pl.htm)   S13 
-S14-(bandits_pl.htm)   S14 
-S15-(military_magnocraft_pl.htm)  S15 
-S16-(katowice.htm)    S16 
-S17-(antichrist_pl.htm)   S17 
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  T. TRAKTATY WSPÓŁAUTORYZOWANE PRZEZ AUTORA 
-T1-(tekst_3b.htm)    T1 
(tekst_4b.htm)     
(tekst_4c.htm)     
(7_tekst.htm)      
(tekst_7_2.htm)     
(tekst_7b.htm)     
 
  U. MONOGRAFIE AUTORA 
-U1-(tekst_1_5.htm)    U1 
(tekst_1_4.htm)     
(tekst_1_3.htm)     
(tekst_2.htm)      
 (tekst_5_4.htm)     
(tekst_6_2.htm)     
(tekst_8.htm)      
(tekst_8_2.htm)     
-U2-(tekst_10.htm)    U2 
 
  V. STRONY ORGANIZACYJNE 
-V1-(faq_pl.htm)    V1 
-V2-(replicate_pl.htm)   V2 
-V3-(skorowidz.htm)    V3 
 
 
Tom 4: (1-wsze ilustracje z [1/5]) -  
czyli ilustracje do stron pochodzące z monografii [1/5] 
 
4000-X X. 1-WSZE ILUSTRACJE Z [1/5] 
A-4001  z rozdziału A w [1/5] 
B-4002  z rozdziału B w [1/5] 
C-4003  z rozdziału C w [1/5] 
... Itd., itp. - odnotuj że przed numerem każdej strony z tego tomu podany jest litera rozdziału 
w [1/5] z którego pochodzą ilustracje zaprezentowane na owej stronie. 
 
 
Tom 5: (2gie ilustracje - z opracowań innych niż [1/5]) -  
czyli ilustracje do stron zaczerpnięte z kolejnych monografii i traktatów pióra dra J. Pająk 
 
5000  Y. 2-GIE ILUSTRACJE Z POZOSTAŁYCH MONOGRAFII I TRAKTATÓW 
5001-Y1-[1e]  Y1. Monografia [1e] 
5002-Y2-[1/4]  Y2. Monografia [1/4] 
5003-Y3-[2e]  Y3. Monografia [2e] 
   Y4. Monografia [2] 
   Y5. Traktat  [3b] 
   Y6. Traktat  [4b] 
   Y7. Traktat  [4c] 
   Y8. Monografia [5/4] 
   Y9. Monografia [6/2] 
   Y10. Traktat  [7/2] 
   Y11. Traktat  [7b] 
   Y12. Monografia [8/2] 
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   Y13. Książka  [9] 
   Y14. Publikowane referaty lub artykuły autora (np. [ICST-2005]) 
   Y15. Opracowania innych autorów  
 
 
Tom 6 – niniejszy: (3cie ilustracje – w tym opracowaniu [10]) -  
czyli ilustracje do stron publikowane tylko w niniejszym opracowaniu [10] 
 
6000  Z. 3-CIE ILUSTRACJE Z [10] 
A-6001  A. Bóg i tematyka religijna 
   B. Kościoły, świątynie, oraz obiekty kultu, cmentarze 
   C. Budynki, architektura, miasta, zamki, podziemia 
   D. Nadprzyrodzone istoty 
   E. Wehikuły UFO i UFOnauci 
   F. Wojna, bronie, zabijanie 
   G. Wynalazki, urządzenia, schematy działania 
   H. Zagadki, gry, zabawy 
   I. Ludzie, festiwale, praktyki religijne, znaki na ciele 
   J. Autor 
   K. Rodzinne strony autora 
   L. Członkowie rodziny autora 
   M. Szkoły, koledzy ze szkoły, nauczyciele 
   N. Uczelnia, koledzy ze studiów 
   O. Miejsca pracy, koledzy i studenci z miejsc zatrudnienia 
   P. Znajomi i przyjaciele autora oraz dobrze poznane osoby 
   Q. Wyobrażenia, twórczość, świeckie dzieła artystyczne 
   R. Miasta które autor odwiedził i poznał 
   S. Kraje które autor odwiedził i poznał 
   T. Historia 
   U. Krajobrazy – np. Nowej Zelandii 
   V. Natura i zjawiska natury 
   W. Obiekty naturalne, np. kamienie 
   X. Rosliny, np. drzewa, oraz ich niezwykłości 
   Y. Zwierzęta 
   Z. Dowolne inne tematy 
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ALFABETYCZNY WYKAZ "STRON INTERNETOWYCH" autoryzowanych przez 
dra inż Jana Pająk, ze wskazaniem podrozdziałów w których te "strony internetowe" zostały 
tu opublikowane. (Wykaz ten pozwala na szybkie odnajdowanie podrozdziału w którym 
opublikowana jest dana "strona internetowa" o znanej nam nazwie, zaś z połączeniu z 
poprzednim "spisem treści" - na szybkie znajdowanie tej strony w obrębie niniejszej publikacji 
[10].) 
 
 
Nazwa strony   Podrozdział w Tomie numer 
 
aliens_pl.htm   I7 w Tomie 1 
all_in_one_pl.htm  K1 w Tomie 1 
antichrist_pl.htm  S17 w Tomie 3 
artefact_pl.htm  R5 w Tomie 2 
ase_1_2007.htm  F3 w Tomie 0 
bandits_pl.htm  S14 w Tomie 3 
biblia.htm   N4 w Tomie 2 
bitwa_o_milicz.htm  S11 w Tomie 3 
boiler_pl.htm   R3 w Tomie 2 
changelings_pl.htm  S4 w Tomie 3 
cloud_ufo_pl.htm  I5 w Tomie 1 
day26_pl.htm   S2 w Tomie 3 
dipolar_gravity_pl.htm M1 w Tomie 2 
eco_cars_pl.htm  Q4 w Tomie 2 
evidence_pl.htm  I4 w Tomie 1 
evil_pl.htm   L3 w Tomie 2 
evolution_pl.htm  Q1 w Tomie 2 
explain_pl.htm  I3 w Tomie 1 
faq_pl.htm   V1 w Tomie 3 
fe_cell_pl.htm   H5 w Tomie 1 
free_energy_pl.htm  R2 w Tomie 2 
fruit_pl.htm   E1 w Tomie 0 
god_istnieje.htm  S3 w Tomie 3 
god_pl.htm   N2 w Tomie 2 
god_proof_pl.htm  N1 w Tomie 2 
healing_pl.htm  E2 w Tomie 0 
hosta_pl.htm   D4 w Tomie 0 
humanity_pl.htm  J2 w Tomie 1 
hurricane_pl.htm  S6 w Tomie 3 
immortality_pl.htm  H3 w Tomie 1 
it_2007.htm   F2 w Tomie 0 
jan_pajak_pl.htm  A1 w Tomie 0 
job_pl.htm   F1 w Tomie 0 
karma_pl.htm   L4 w Tomie 2 
katowice.htm   S16 w Tomie 3 
katrina_pl.htm  S5 w Tomie 3 
keyboard_gr.htm  K3 w Tomie 1 
keyboard_ru.htm  K2 w Tomie 1 
klasa.htm   A3 w Tomie 0 
korea_pl.htm   D3 w Tomie 0 
landslips_pl.htm  S7 w Tomie 3 
lo.htm    A4 w Tomie O 
magnocraft_pl.htm  H1 w Tomie 1 
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malbork.htm   C2 w Tomie 0 
memorial_pl.htm  I8 w Tomie 1 
milicz.htm   C1 w Tomie 0 
military_magnocraft_pl.htm S15 w Tomie 3 
morals_pl.htm  L2 w Tomie 2 
mozajski.htm   R1 w Tomie 2 
newzealand_pl.htm  D1 w Tomie 0 
newzealand_visit_pl.htm D2 w Tomie 0 
nirvana_pl.htm  O3 w Tomie 2 
oscillatory_chamber_pl.htm H2 w Tomie 1 
pajak_jan.htm  A2 w Tomie 0 
parasitism_pl.htm  O2 w Tomie 2 
partia_totalizmu.htm  J3 w Tomie 1 
pigs_pl.htm   L4 w Tomie 1 
pigs_zdjecia.htm  L5 w Tomie 1 
plague_pl.htm  S10 w Tomie 3 
prawda.htm   O4 w Tomie 2 
predators_pl.htm  S9 w Tomie 3 
propulsion_pl.htm  G1 w Tomie 1 
przepowiednie.htm  J1 w Tomie 1 
pw.htm   A6 w Tomie 0 
po_60_tce.htm  L3 w Tomie 1 
replicate_pl.htm  V2 w Tomie 3 
rok.htm   A5 w Tomie 1 
rubik_16_pl.htm  L2 w Tomie 1 
rubik_pl.htm   L1 w Tomie 1 
sabotages_pl.htm  I9 w Tomie 1 
seismograph_pl.htm  S1 w Tomie 3 
soul_proof_pl.htm  N3 w Tomie 2 
sw_andrzej_bobola.htm N5 w Tomie 2 
shuttle_pl.htm  S13 w Tomie 3 
skorowidz.htm  V3 w Tomie 3 
stawczyk.htm   B2 w Tomie 0 
tapanui_pl.htm  I6 w Tomie 1 
tekst_1_5.htm  U1 w Tomie 3 
tekst_1_4.htm   
tekst_1_3.htm   
tekst_2.htm    
tekst_3b.htm   T1 w Tomie 3 
tekst_4b.htm    
tekst_4c.htm    
tekst_5_4.htm   
tekst_6_2.htm   
7_tekst.htm    
tekst_7_2.htm   
tekst_7b.htm    
tekst_8.htm    
tekst_8_2.htm   
tekst_10.htm   U2 w Tomie 2 
telekinesis_pl.htm  Q2 w Tomie 2 
telekinetyka.htm  R4 w Tomie 2 
telepathy_pl.htm  Q3 w Tomie 2 
tfz_pl.htm   Q5 w Tomie 2 
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timevehicle_pl.htm  H4 w Tomie 1 
tornado_pl.htm  S8 w Tomie 3 
totalizm_pl.htm  O1 w Tomie 2 
ufo_pl.htm   I2 w Tomie 1 
ufo_proof_pl.htm  I1 w Tomie 1 
will_pl.htm   L1 w Tomie 2 
wroclaw.htm   C3  w Tomie 0 
wszewilki.htm   B1 w Tomie 0 
wszewilki_milicz.htm  B4 w Tomie 0 
wszewilki_jutra.htm  B3 w Tomie 0 
wtc_pl.htm   S12 w Tomie 3 
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UWAGI oraz instrukcje: 
 
 (1) Jedynie młodzi wiekiem ludzie lubią czytać "strony internetowe". Starsze generacje 
ciągle preferują czytanie książek. Tymczasem ja jestem autorem około 100 "stron 
internetowych" których treść zainteresowałaby także starszą generację. Aby więc i im 
umożliwić zapoznanie się z moimi stronami internetowymi, przygotowałem niniejszą formę 
książkową z tekstem najważniejszych ze swoich "stron internetowych". Uczyniłem to tym 
chętniej, że zdaję sobie doskonale sprawę iż taka forma książkowa ma wiele zastosowań 
praktycznych, z których są w stanie skorzystać wszystkie osoby zainteresowane moim 
dorobkiem naukowym. Przykładowo, książka pozwala na szybkie wyszukiwanie z użyciem 
komputerowych rozkazów "szukaj" wszystkiego co napisałem na temat określonego słowa 
kluczowego. Pozwala też na poznanie moich stron przez osoby mające trudności z dostępem 
do internetu. Umożliwia ona systematyczne przeglądnięcie ilustracji z moich stron 
pozestawianych razem w tomach 4, 5 i 6. Umożliwia włączenie mojego dorobku naukowego 
do bibliteki z książkami. Itd., itp. Niniejsza publikacja jest więc taką właśnie formą książkową 
moich najważniejszych "stron internetowych". Zawiera ona wybór tych z moich "stron 
internetowych" które ja uważam za najważniejsze i za najbardziej reprezentacyjne dla mojego 
dorobku naukowego i życiowego. Niniejszą książkę z owymi stronami daje się więc czytać 
zarówno z ekranu komputera - tak jak czytałoby się faktyczne "strony internetowe" jakie ona 
zawiera, jak i można ją sobie wydrukować i czytać w formie papierowej - tak jak czyta się 
zwykłą książkę. Przyjemnego czytania! 
 (2) Strony internetowe są prawdopodobnie najbardziej "płynnymi" publikacjami. Są one 
zmieniane, udoskonalane, poszerzane, uzupełniane, itp., niemal bez przerwy. Stąd także i 
niniejsze opracowanie musi być aktualizowane niemal nieustannie - tak aby nadążało ono za 
zmianami w stronach które publikuje. Dlatege z jednej strony NIE zalecałbym aby 
opracowanie to drukować, chyba że z jakich powodów jest to wymagane - wszakże wydruk 
ten wkrótce stanie się nieaktualny jako że niniejsze opracowanie ulegnie kolejnej aktualizacji. 
(Tj. rekomednuję że najlepiej jest je czytać wprost z ekranu swego komputera.) Z drugiej zaś 
strony, przy jego sprowadzaniu z internetu rekomendowałnym sprawdzić datę jego najbardziej 
ostaniej aktualizacji podaną na jego stronie tytułowej. Chodzi bowiem o to aby sprowadzić 
sobie z internetu ten egzemplarz niniejszego opracowania który nosi najbardziej niedawną 
datę aktualizacji. 
 (3) Powinienem tutaj podkreślić, że każda moja "strona internetowa" włączona w obręb 
niniejszej publikacji jest także dostępna w internecie jako faktyczna "strona internetowa". 
Nazwa pod jaką jest ona dostępna w internecie jest podana także w numeracji stron z 
niniejszego opracowania. Nazwa ta umieszczona jest w nawiasie zaraz po numerze kolejnym 
strony w niniejszej publikacji, który to numer strony jest dodatkowo uzupełniony numerem 
podrozdziału do którego dana "strona internetowa" została włączona. 
 (4) Nazwy stron używane w tej publikacji są identyczne do nazw tychże stron 
używanych w internecie. To zaś oznacza, że strony o tych nazwach można też sobie łatwo 
załadować do komputera i przeglądnąć. Aby więc te same strony przeglądnąć w internecie, 
owe nazwy należy poprzedzić aktualnym adresem serwera na jakim w danym okresie czasu 
strony te są wystawione (pamiętać bowiem należy że totalizm używa wyłącznie darmowych 
serwerów których adresy często się zmieniają). Przykładowo należy np. poprzedzić adresem 
http://energia.sl.pl czy adresem http://totalizm.nazwa.pl (oba z których używane były w 2011 
roku). Po owym poprzedzeniu nazwy strony przez adres serwera, usyskuje się sumaryczny 
"adres_serwera/nazwa_strony" - czyli adres internetowy pod którym dana "strona internetowa" 
daje się oglądnąć w fizycznym internecie. Jeśli więc przykłądowo chcemy znaleźć w internecie 
stronę która w niniejszym opracowaniu występuje pod nazwą "totalizm_pl.htm", wówczas po 
poprzedzeniu tej nazwy adresem serwerów otrzymuje się że strona ta jest dostępna pod 
adresami internetowymi np.  http://energia.sl.pl/totalizm_pl.htm  lub np.  
http://totalizm.nazwa.pl/totalizm_pl.htm  . 
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 (5) Ilustracje do poszczególnych stron internetowych zostały zebrane razem w odrębne 
tomy z końca tej publikacji. Numer kolejny danej ilustracji oraz tom (tj. symbol jednej z moich 
monografii) w którym można ją znaleźć, dla każdej strony zostały podane w nawiasie 
okrągłym zaraz po numerze tej ilustracji na danej stronie. (Proszę donotować, że każda 
ilustracja na moich stronach internetowych nosi podwójny numer. Pierwsza część tego 
numeru to numer tej ilustracji na danej stronie, natomiast druga część podana w nawiasie 
okręgłym zawiera informację z której mojej publikacji dana ilustracja pochodzi, oraz jaki jest 
numer tej ilustracji w danej publikacji.) Warto tu też dodać, że najważniejsze z ilustracji 
pochodzą z mojej najnowszej monografii oznaczonej symbolem [1/5]. Dlatego niezależnie od 
ostatnich tomów niniejszej publikacji, te same ilustracje można też znaleźć w owej monografii 
[1/5] (a także w innych moich publikacjach podanych w nawiasach po numerze każdej 
ilustracji). Tylko ilustracje najmniej istotne dla mojego dorobku naukowego są pokazane na 
stronach internetowych, chociaż NIE zostały one równocześnie opublikowane w żadnym z 
moich opracowań papierowych (tj. typu książkowego). Czytelnik łatwo pozna te mało-istotne 
ilustracje, bowiem mają one tylko pojedyńćzy numner. 
 (6) Kiedy się czyta którąkolwiek stronę z niniejszej publikacji, wówczas dobrze jest 
jednocześnie otworzyć sobie tomy z ilustracjami i trzymać je otwarte w odrębnych okienkach 
"Windows". Podczas zaś czytania w tekście strony o jakiejś ilustracji, wystarczy potem tylko 
przerzucać swoją uwagę z okienka (strony) z tekstem na inne okienko z omawianą tam 
ilustracją. Przerzucania tej uwagi daje się wóczas szybko dokonywać z pomocą pojedyńczych 
kliknięć myszą. 
 

 


