
Ulotka ta została wydana przez Creation Ministries 
International (CMI) i rozprowadzona przez indy-
widualne osoby i kościoły, by rozpowszechniać 
te wielce cenzurowane informacje. CMI zatrudnia 
szereg wykwalifikowanych naukowców i badaczy 
z doktoratami. Nasze czasopismo, Creation 
(Stworzenie), ma prenumeratorów w ponad 110 
krajach.
Po więcej informacji o smokach i dinozaurach 
zajrzyj do creation.com/dinos lub do książki Dire 
Dragons (w języku angielskim), która zawiera wiele 
informacji albo poszukaj:

Niniejsza ulotka przedstawia tylko małą 
cząstkę zdumiewających dowodów, że 
dinozaury nie wymarły miliony lat przed 
człowiekiem, ale rzeczywiście żyły w tym 
samym czasie. Przykłady znajdują się 
po całym świecie. Wszelkiego rodzaju 
dinozaury są zobrazowane we różnych  
mediach: płaskorzeźbach, gobelin-
ach, kamieniarstwie, garncarstwie 
itd. Zbieżność z rekonstrukc-
jami skamielin dinozaurów 
jest zadziwiająca. W 
podróżach i lekturach 
znajdziesz więcej 
przykładów. Biblia daje sens dinozau-
rom i naszemu życiu - dlaczego tu 
jesteśmy i dokąd zmierzamy.

Po darmowy pakiet informacyjny lub zapytania 
o usługi zajrzyj do: creation.com/contactus

Płaskorzeźby ozdabia-
jące świątynie w Angkor, 
w Kambodży, pokazują 
szczegóły życia codzien-
nego, łącznie z obrazami 
zwierząt i ludzi. Mają 800 
lat.
Trzeci obraz od dołu 
‘kolumny’ przedstawia 

zwierzę różne od 
zwierząt znanych dzi-
siaj. Ale jego wygląd 
jest taki, że nawet dzieci 
rozpoznałyby je jako 
Stegozaura. Jest to 
dinozaur który według 
naukowców wyginął mil-
iony lat temu, na długo 
zanim człowiek chodził 
po ziemi. Oczywiste jest, 
że człowiek żył w tym 
samym czasie, co dino-
zaury, jak to mówi Biblia 
(Rdz 1:24-28; 6:19-20; 
8:15-19; Hiob 40:15-19), 
co wyjaśnia skąd dawni 
ludzie w Angkor mogli 
wiedzieć jak wyglądał 
stegozaur.

Dinozaury żyły z ludźmi do niedawna.

Nie, dinozaury nie wyginęły miliony lat 
temu! Podajemy tu mocne dowody, że ludzie  

mieli styczność z dinozaurami w czasach 
historycznych, a ich skamieliny są młode.

Zdumiewające dowody 
ludzi z dinozaurami!

http://creation.com
http://creation.com/contactus


„Księga Godzin” (ok. 1440 n.e.) z Niderlandów zawiera rycinę 
Św. Jerzego walczącego ze smokiem, który musiał być znany 
w tamtym czasie. Zauważ jego rozmiar i kształt w porównaniu 
z koniem. Rekonstrukcje skamielin Coelophysis bauri z okresu 
Triasu są podobne do tego smoka.

Turkusowy smok (po lewej), z kultury Hongshan w Chinach, 
prawdopodobnie ma więcej niż 4000 lat. Chińczycy 
zobrazowali wiele różnych rodzajów smoków. Zdumiewająco 
są one podobne do rekonstrukcji różnych dinozaurów. 
Turkusowy smok różni się od zwierząt żyjących dzisiaj, ale ma 
wiele cech wspólnych z jednorożcem centrozaurem.

W 
r. 1496 

Biskup Bell 
został pochow-

any pod podłogą 
Katedry w Carlisle, w 

północnej Anglii. Mosiężne 
sztychy rytowniczej mozaiki ozdabiające 

jego grób ukazują wiele dobrze znanych 
zwierząt, jak nietoperz, psy, ryby i ptak 

(poniżej).
Jeden z mosiężnych sztychów pokazuje dwa 

niezwykłe zwierzęta z długimi szyjami, splecione 
ze sobą, mające długie ogony. Wielu zauważyło, 
że przypominają one dinozaury - zauropody. 
Szunozaur jest szczególnie podobny, nawet co 
do kolców na ogonie.

Pieczęcie cylindrowe były w powszechnym użyciu w Mezopotamii 
(1500 lat p.n.e. lub dawniej) jako osobisty podpis na dokumen-
tach i paczkach. Powyższa pieczęć pokazuje dziwne zwierzęta 
stojące na czterech nogach, mające długie szyje i długie ogony. 
Są zdumiewająco podobne do rekonstrukcji gada zwanego 
Tanystropheus, którego skamieliny pochodzą ze skał okresu Triasu.

Królewski Zamek Chateau Blois, we Francji, ma szereg 
zobrazowań smoków w skrzydle Francois I. Jeden róg 
zdumiewającego gobelinu z XVI wieku pokazuje smoka 
(powyżej, po lewej) wyglądającego podobnie do młodego 
hadrozaura, jak Maiasaura peeblesorum (rekonstrukcja 
powyżej, po prawej). Podobieństwa włączają wielkie 
tylne nogi, otwory nosowe, wzór na skórze i 
umiejscowienie uszu.

W r. 1995 Mary Schweitzer 
odkryła czerwone krwinki 
w kości dinozaura, a w 
r. 2001 więcej komórek 
krwi (powyżej) w innych 
kościach oraz miękkie 
tkanki, giętkie i rozciągalne. 
Datowanie radiowęglowe 
daje kilka tysięcy lat dla 
skamielin dinozaurów. 
Jest to sensacyj-

nym dowodem, że dinozaury 
nie mają milionów lat.
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Ilustracja z Soft-Tissue Vessels and Cellular 
Preservation in Tyrannosaurus rex. Mary H. 
Schweitzer, Jennifer L. Wittmeyer, John R. 
Horner e Jan K. Toporski. DOI: 10.1126/
science.1108397 Science 307 (5717), 
1952-1955. Przedruk z pozwoleniem 
z AAAS.
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