
Internet: Wiadomości i artykuły o stworzeniu 
i ewolucji. Łatwe w nawigacji, kolorowe, szybkie do 
zładowania i pełne informacji. Dalsze artykuły:

creation.com/polish

Żurnal: Najnowsze badania 
w dziedzinie stworzenia, aktualne 
najnowsze wiadomości o kwestiach 
spornych, najnowsze odkrycia błędów 
w argumentach za ewolucją.

Czym jest organizacja 
Creation Ministries International? 

(Chrześcijańskie Usługiwanie Kreacjonistyczne)

Jesteśmy chrześcijańską, nie-dochodową organizacją 
międzywyznaniową z szerokim poparciem wierzących 
Biblii kościołów.

Niniejsza ulotka i inne podobne do niej zostały wydane 
przez CMI i udostępnione zainteresowanym osobom 
i kościołom, pragnącym szerzyć świadomość o tych 
informacjach. Dystrybutorzy mogą umieścić swe dane w 
oznaczonym miejscu na końcu ulotki.

Dobór naturalny jest dobrze udokumentowany. 
Natomiast ewolucja od mikrobów do człowieka po prostu 
nie może zaistnieć. Teoria ewolucji jest szeroko przyjęta 
ponieważ większość naukowców (jak i większość 
ludzi) pragnie wytłumaczyć wszystko bez przyznania, 
że istnieje Bóg-Stworzyciel. Jeśli pragną wierzyć, że 
życie powstało przez naturalne procesy, to są zmuszeni 
wierzyć, że ewolucja od mikrobów do człowieka musi 
działać, gdyż nie ma alternatywy. Jednak rzeczywiste 
dowody naukowe są przeciwne ich wierzeniom.

Bóg istnieje, Biblia jest rzetelna. Biblia wielokrotnie 
mówi, że Bóg jest Stworzycielem wszechświata i 
wszystkiego, co żyje, a poznanie Go jest kwestią 
(wiecznego) życia i śmierci. Po więcej informacji zajrzyj 
na podaną poniżej witrynę.

Jest to twoją powinnością, by rzeczywiście przyjrzeć 
się dowodom z punktu widzenia stworzenia, a nie słuchać 
wszystkiego już „wstępnie przetrawionego” przez 
powszechne „szkła” naszej ery.

Czasopismo: Creation 
(Stworzenie) jest czasopismem 
dla rodzin, zawierającym łatwe 
do czytania artykuły pokazujące 
połączenie między stworzeniem 
i Biblią a rzeczywistym 
światem.

Książki: The 
Creation Answers 
Book (Odpowiedzi o 
Stworzeniu) i Refuting 
Evolution (Obalenie 
Ewolucji) to dwie pełne 
informacji książki na tematy 
Biblii/nauki.

O co więc tu chodzi?

Dowiedz się więcej

ROZPROWADZANE PRZEZ:

Więcej informacji? 
Zajrzyj na naszą witrynę

Czy potrafisz 
rozróżnić między 

Ewolucją 
a 

Doborem 
Naturalnym?

Biura CMI znajdują się w:

•   AUSTRALII  •   POŁUDNIOWEJ AFRYCE
•   KANADZIE  •   USA
•   NOWEJ ZELANDII •   ANGLII & EUROPIE
•   SINGAPORE

DETALE ZNAJDZIESZ NA: creation.com/contactus
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Dzikie zwierzęta normalnie mają wiele różnorodności 
w swych genach. Na przykład u psów jest różnorodność 
długości sierści, rozmiarów uszu, długości nóg, 
jak wielkie urosną, koloru sierści itd. Jest wielka 
różnorodność. Ta różnorodność mieści się w ich genach. 
Różnorodność cech ukazująca się w jednym miocie 
szczeniąt wykazuje wbudowaną różnorodność. 

Przez tysiące lat ludzie hodowali psy, aby 
wyselekcjonować szczególne cechy. Przez ciągłe 
parzenie małych psów otrzymujemy na koniec małe, 
krótkonogie psy jak Jack Russell terier. Albo przez ciągłe 
parzenie większych psów otrzymaliśmy większe psy 
jak Labradory. Naturalna różnorodność genów została 

„wyselekcjonowana” 
(przez pomijanie tych 
psów dla hodowli, które 
nie posiadają pożądanych 
cech) tak więc Labradory 
nie mają już genów dla 
krótkich nóg, a Jack 
Russell terier nie ma 
genów dla długich nóg. 
Geny te zostały usunięte 

przez rozmyślną selekcję. Część naturalnej różnorodności 
została zagubiona z genów owych psów. 

Dzisiejsze Labradory prawdopodobnie powstały 
w Kanadzie około 200 lat temu. Jack Russell teriery 
zostały wyhodowane w latach 1800. przez Johna 
Russella do polowań na lisy. We wszystkich przypadkach 
wyspecjalizowanej hodowli psów naturalna różnorodność 
ich genów została zredukowana. Geny zostały 
„wyselekcjonowane” przez „selektywną hodowlę”. 
Selektywna 
hodowla może 
także zostać 
cofnięta; na 
przykład przez 
sparzenie Jack 
Russell teriera 
i Labradora 
otrzymalibyśmy 
psa ze zwiększoną 
różnorodnością w 
genach. 

Dobór naturalny jest taki sam jak selektywna hodowla, 
z tym że selekcja genów zostaje dokonana przez naturę, 
a nie przez człowieka. Na przykład polarne wilki żyją w 
bardzo zimnym klimacie, poza kołem polarnym. Mają grubą 
sierść, małe zaokrąglone uszy i krótkie nogi co zmniejsza 
utratę ciepła z ciała. Zimny klimat „wyselekcjonował” geny 
najbardziej stosowne dla psów, które tam żyją. W gorącej 
Afryce, afrykańskie psy myśliwskie mają wielkie uszy i 
bardzo lekką sierść. Afrykański pies myśliwski nie mógłby 
żyć w Arktyce – byłoby zbyt zimno – psy by wymarły. W 
tych przykładach to klimat „wyselekcjonował” z naturalnej 
różnorodności genów cechy umożliwiające przetrwanie w 
bardzo różnych rodzajach klimatów. Są to przykłady doboru 
naturalnego.

A teraz pomyślmy o ewolucji. Wyobraźmy sobie psa, 
który w dodatku do swych czterech nóg ma także skrzydła 
wyrastające z jego grzbietu. Aby to mogło się stać konieczny 
byłby cały nowy zestaw informacji dodany do DNA psa – 
informacja jak tworzyć pióra, jak ukształtować specjalne 
kości, podtrzymujące owe pióra; także informacje w mózgu 
psa, jaki jest cel tych skrzydeł i jak je używać. Dodanie tej 
nowej informacji do istniejącego zestawu DNA zwierzęcia 
nigdy nie zostało zaobserwowane w naturze. Psy zawsze się 
reprodukują jako psy, a nie latające psy. Psy nie mają skrzydeł, 

gdyż ich DNA nie zawiera informacji dla wytworzenia i 
używania skrzydeł.

Aby teoria ewolucji mogła działać, jak np. od 
mikrobów do człowieka (ewolucja „od mazi do 
jaźni”) potrzebna jest ogromna ilość nowej informacji 
dodanej do genów mikroba. Dodanie nowej informacji 
genetycznej, specyfikującej jak tworzyć nowe złożone 
cechy nigdy nie było zaobserwowane w naturze. 
Ewolucyjne nauczanie narzuca wiarę, że tak się dzieje 
stale wokół nas, ale to jest oczywisty fałsz. Dobór 
naturalny może tylko wybierać z tego co już istnieje 
w genach zwierzęcia. Nigdy nie zaobserwowano 
naturalnego dodania nowych funkcjonujących genów do 
DNA zwierzęcia.

Dobór naturalny działa tylko z już istniejącą w 
genach informacją. Ewolucja od mikroba do człowieka 
wymaga dodania nowej informacji do genów. Kiedy 
zobaczysz w TV raport o „ewolucji”, która się dokonała, 
w rzeczywistości nie będzie to ewolucja, gdyż żadna 
nowa informacja genetyczna nie została dodana 
do DNA zwierzęcia. Zamiast tego, dokonany został 
dobór naturalny z już istniejącej w DNA zwierzęcia 
informacji, albo czasami z defektywnych genów, które 
utraciły informację przez pomyłki w kopiowaniu (zwane 
mutacjami). Mutacje nie dodają informacji, nawet jeśli są 
korzystne – zob:

Następnym razem, gdy usłyszysz informacje 
o mającej miejsce „ewolucji”, zadaj pytanie: czy 
rzeczywiście wykazano dodanie nowej informacji do 
DNA zwierzęcia? Jeśli nie, to jest to dobór naturalny 
mylnie nazywany ewolucją.

Wielu ludzi myli określenie „ewolucja” z „doborem naturalnym”
Czy wiesz jaka jest między nimi różnica? Popatrzmy... 

Czy można więc rozróżnić 
między ewolucją a doborem 

naturalnym?

Średnia długość sierści

LS LS

LS

Średnia i krótka sierść  (wymiera)

SS

Długa sierść  (przetrwa zimno)

LL LL

Wszystkie psy z długą sierścią  (dostosowane do zimna)

LLLL LL LL LL

Zimny klimat sprzyja 
istniejącym genom dla 
długiej sierści (L), 
eliminując geny dla 
krótkiej sierści (S).  
Taki dobór naturalny nie 
tworzy niczego nowego, 
tylko niszczy informację 
(gen S).

creation.com/beetle

Jack Russell 
terier

Labrador

Afrykański pies 
myśliwski

Wilk polarny
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