
Czy człowiek posiada wolną wolę? – argumenty biblijne i naukowe

O tym czym jest wolna wola w sensie biblijnym?

Wyobraź sobie świat w którym nie ma przepisów drogowych. Z uwagi na współczesne 
doświadczenia z piratami drogowymi z pewnością nikt takiej sytuacji by sobie nie życzył. 
Mimo że przepisy drogowe istnieją a za ich łamanie ludzie otrzymują mandaty, a nawet 
wysokie kary więzienia – waga konsekwencji jest zależna od skutku wykroczenia czy 
przestępstwa – to są one łamane. Jednak każdy kierowca ma wybór w rodzaju: 

- Zaryzykuję i przejadę na czerwonym świetle lub poczekam na zielone.

- Zwolnię, ponieważ jest ograniczenie szybkości, lub przyśpieszę. Itd.

Na decyzję jak kierowca postąpi w danej chwili mogą mieć wpływ różne czynniki. Np. 
kierowca, który stoi przed wyborem: przejechać na czerwonym świetle lub zielonym, albo 
przekroczyć szybkość lub ściągnąć nogę z gazu, może bardzo śpieszyć się do pracy, lub być 

w drodze do szpitala z rodzącą kobietą. Jednak nawet w takiej sytuacji ma możliwość 
właściwie ocenić sytuację i dokonać wolnego wyboru – nawet jeżeli poniesie w związku z 

tym konsekwencje w postaci utraty premii za spóźnienie się do pracy, lub nawet jej utraty.
Prawdziwa wolność polega na zakazywaniu tego, co może zniewolić danego człowieka i 



innych ludzi, lub na przyzwoleniach, które nie kolidują z własnym i cudzym prawem do 
wolności. Wyobraź sobie, że w twojej okolicy mieszka pirat drogowy, który postanowił 
sobie zawsze przejeżdżać na czerwonym światle i jeździć pod prąd i w dodatku stwierdził, 
że ma prawo do takiego wyboru, ponieważ jest wolnym człowiekiem! Oczywiście ta jego 
„wolność” może go szybko zniewolić, bo jak spowoduje śmiertelny wypadek, to trafi do 
więzienia, poza tym może zniewolić innego człowieka, czyniąc z niego kalekę przykutego 
do wózka inwalidzkiego lub łóżka szpitalnego, albo niewolnika śmierci. Podsumowano to 
dobrze w pewnej piosensce: „Kreujesz rzeczywistość na swoje żądanie, lecz uważaj niech 
niewolą innym się nie stanie” (Kazik Staszewski; 'Miej świadomość').

W podobnym sensie wyraził się Jezus Chrystus: „Zaprawdę, zaprawdę wam mówię: Każdy, 
kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu” (Jana 8:34). Apostoł Paweł rozbudował myśl 
Chrystusa pisząc: „Jak ludzie wolni postępujcie, nie jak ci, dla których wolność jest 
usprawiedliwieniem zła [grzechu], ale jak niewolnicy Boga” (1     Piotra 2:16).  Czy można 
być zarazem wolnym jak i niewolnikiem? Grzech to nic innego jak przekroczenia prawa 
Bożego. Przenosząc to na grunt analogii z przepisami ruchu drogowego grzech jest 
łamaniem któregoś z nich, natomias bycie „niewolnikiem” to przestrzeganie zasad ruchu 
drogowego dla dobra własnego i innych osób. Niewolnik jednak ma prawo do wolnego 
wyboru i to bez względu na konsekwencje. Może służyć swemu panu i przestrzegać 
słusznych norm, może od niego uciec i mieć je w pogardzie.

Bóg już od początku dał ludziom możliwość dokonywania wolnych wyborów. Mogli zostać 
jego „niewolnikami” lub buntownikami. Drzewo poznania dobra i zła było symbolicznym 
kodeksem karnym – czymś jak kamienne tablice z Prawem Bożym, które otrzymał Mojżesz 
(Wj 31:18). Ten symbol miał przypominać Adamowi i Ewie kto tak naprawdę rządzi (Rodz 
2 i 3 rozdział), ale Bóg też dał w ten sposób swoim dzieciom prawo dokonania wyboru. Bóg
nie stworzył pierwszych ludzi, jak zaprogramowane roboty pozbawione wolnej woli. Adam 
i Ewa mogli naśladować cieszącego się wolnością absolutną Boga czyniąc dobrze i żyć 
wiecznie, mogli też się sprzeniewierzyć Bożym wymaganiom i stając się uzurpatorami 
ponieść śmierć (Rzym 6:23). Mamy wolność wyboru, lecz za swoje postępowanie 
ponosimy sprawiedliwą odpowiedzialność przed Bogiem. 

Posiadanie wolnej woli w sensie biblijnym nie wiąże się z przyzwalaniem na
popełnianie zła!

https://wol.jw.org/pl/wol/bc/r12/lp-p/102002443/9/0
https://wol.jw.org/pl/wol/bc/r12/lp-p/1977847/19/0


„„Powołuję dzisiaj niebiosa i ziemię na świadków przeciwko wam, że położyłem przed tobą
życie i     śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo; wybierz więc życie, abyś mógł pozostać
przy życiu, ty i twoje potomstwo — miłując Jehowę, swego Boga, słuchając jego głosu

i lgnąc do niego; bo on jest twoim życiem i długością twoich dni, abyś mógł mieszkać na
ziemi, co do której Jehowa przysiągł twoim praojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi,

że im ją da” (Powt. Pr. 30:19, 20).

Jezus Chrystus konsekwentnie podtrzymał tą naukę:

„Wchodźcie przez ciasną bramę+, bo szeroka jest brama i przestronna droga prowadząca
do zagłady i wielu wchodzi właśnie tą bramą.  Natomiast ciasna jest brama i wąska droga

prowadząca do życia i niewielu ją znajduje+.” (Mateusza 7:13, 14 )

Ktorą drogę wybierzemy? Zależy to tylko od nas samych.

Wolna wola – uzasadnienie jej istnienia u człowieka na gruncie nauk przyrodniczych

W rozważaniach na temat wolnej wili na gruncie naukowym/ przyrodniczym należy przyjąć
ściśle naukowe kryteria i nie wolno wychodzić poza te ramy, ponieważ pomoże nam to w 

unikaniu błędów logicznych, takich Fantasy Project, który polega na odwoływaniu się do 
własnego mniemania. Niektórzy naukowcy postanowili udowodnić, że ludzie nie posiadają 

wolnej woli – są to zwolennicy determinizmu. Twierdzą oni że wszystkie zdarzenia we 
wszechświecie są powiązane związkami przyczynowo-skutkowymi i nikt nie może wpłynąc

https://wol.jw.org/pl/wol/b/r12/lp-p/nwt/P/2018/40/7#v=40:7:13-40:7:14
https://wol.jw.org/pl/wol/bc/r12/lp-p/1001061144/222
https://wol.jw.org/pl/wol/dx/r12/lp-p/1001061144/23446
https://wol.jw.org/pl/wol/bc/r12/lp-p/1001061144/221
https://wol.jw.org/pl/wol/bc/r12/lp-p/2014367/28/0


na ten stan rzeczy poprzez podejmowanie wolnych wyborów. W oczach tych uczonych 
człowiek jest zaprogramowaną maszyną a nasze przekonanie o dokonywaniu wolnych 
wyborów jedynie złudzeniem. Ich zdaniem wszystko co się dzieje w życiu człowieka 
odgórnie zostało zdeterminowane przez prawa przyrody – np. w przeszłości 
zaprogramowane w naszych mózgach przez ewolucję biologiczną.

Jednym z propagatorów takich koncepcji jest Anthony Chasmore, biolog z Uniwersytetu w 
Pensylwanii. Jego zdaniem "wolna wola" jest tylko złudzeniem, a człowiekiem kierują 
przemiany chemiczne wewnątrz jego organizmu: 
http://www.informationphilosopher.com/solutions/scientists/cashmore/

 Na to, co robi człowiek, mają wpływ procesy chemiczne (i nie tylko), jakie zachodzą w 
mózgu (i nie tylko w mózgu). Co do tego nikt nie ma wątpliwosci. Wystarczy wypić 
kieliszek wódki. lub wziąć środki nasenne, żeby się o tym przekonać, jednak decyzje 
dotyczace picia alkoholu lub bycia abstynentem leżą w sferze wolności wyboru. Problemem
jest, czy wyłącznie one mają na to wpływ. Jeśli uczony profesor, biolog z Uniwersytetu w 
Pensylwanii uważa, że człowiek to tylko maszyna sterowana procesami chemicznymi, to 
pewnie uważa on, że człowiek to taka bardzo skomplikowana pralka automatyczna lub 
komputer. 

Filozofowie od dawna znają takie poglądy, ale mają one jedną podstawową wadę. Jeśli 
bowiem człowiek to maszyna, a nasze postępowanie zawsze podlega dyktatowi z odgórnych
nacisków na które nie mamy wpływu, to maszyną jest także ten profesor z Pennsylwanii. A 
wówczas teksty, jakie pisze i przemówienia, jakie wygłasza, są wyłącznie wynikiem jego 
odgórnie zdeterminowanych  mózgowych chemicznych procesów, a nie wynikiem 
poszukiwania prawdy o naturze człowieka i wolnych przemyśleń. Więc wniosek jest taki:

Uczonemu temu może się wydawać, że chce on przedstawić prawdziwą naturę człowieka, 
że udowodnił iż nie mamy wolnej woli ale to złudzenie - za wszystko, także za złudzenie, że
dąży do prawdy, odpowiadają tylko zdeterminiwane, automatyczne procesy chemiczne. 
Więc jego wypowiedzi mają tyle samo sensu, co szum komputera lub odgłosy wydawane 

przez pralkę      automatyczną. Mało tego! Kierując się tym tokiem rozumowania dochodzimy

do wniosku, że u mnie, który go w ten sposób skrytykowałem, też za wszystko odpowiadają

zdeterminowane procesy chemiczne. Czyli ta krytyka też jest nic nie warta. 

http://www.informationphilosopher.com/solutions/scientists/cashmore/


Jeśli człowiek to tego typu maszyna, to nic nie ma znaczenia i sensu. Po tym wstępie chyba 
każdy zrozumiał jak bezsensowne są głosy osób, które usiłują w tak prymitywny sposób 
negować istnienie wolnej woli u człowieka. Nie jest to argumentacja naukowa, ponieważ 
modele naukowe nie mogą być upraszczane do granic prostactwa. Dlatego też w swojej 
obronie faktu posiadania wolnej woli przez człowieka postaram się zaprezentować 
rzetelnijsze uzasadnienie.

Koncepcja wolnej woli kontra psychologia ewolucyjna. Darwinowska zasada
maksymalnego dostosowania a problem wolnej woli u człowieka

„Zasada maksymalizacji dostosowania, reguła MF, biol. socjobiologiczna zasada 
dotycząca maksymalizowania dostosowania łącznego, tj. dbania nie tylko o interesy własne i 
potomstwa, lecz również o interesy innych krewnych, nawet za cenę pewnej osobistej ofiary 

(altruizm)”
Wyszukiwanie u ludzi zachowań „MF-zgodnych” jest 
banalne. Znacznie ciekawsze są analizy zachowań 

„MF-niezgodnych”

„Uporczywe i triumfalne wykazywanie przez psychologów 
ewolucyjnych, że w wielu  ludzkich zachowaniach, lub skłonnościach 
do zachowań, prześwituje uniwersalnie  zwierzęca zasada MF za 
uważam intelektualnie jałowe i banalne. Jeśli bowiem H. sapiens  
jest, podobnie jak małpy, szczury,  śledzie itd. wytworem 
darwinowskiej ewolucji, to czegóż innego można by oczekiwać? 
Znacznie ciekawsze i prowokujące do myślenia są  te ludzie 
zachowania, które wyłamują się spod dyktatu   MF, , tzn. są w 

stosunku do niej albo całkiem obojętne alb o wręcz z nią  sprzeczne. Owe 
„obojętne” lub „sprzeczne”  będę tu nazywał  zachowaniami nie – MF w 
odróżnieniu od poprzednich, które można  określić jako  zachowania MF.”

Manifest-Styczniowy profesora Tadeusza Bielickiego wygłoszony na Warsztatach Biologii
Ewolucujnej poświęconych psychologii ewolucyjnej

https://bioslawek.files.wordpress.com/2014/04/manifest-styczniowy-profesora-tadeusza-bielickiego.pdf


Biolodzy teoretyczni/ewolucyjni, którzy usiłują dowodzić braku wolnej woli u człowieka, 
posługują się neodarwinowskim programem badawczym. Czy na gruncie tej koncepcji da 
się udowodnić, że ludzie nie mają wolnej woli? Neodarwiniści przekonują, że ludzki mózg 
został zaprogramowany przez ewolucję, a przeciwnicy koncepcji wolnej woli dodają że ten 

program odgórnie determinuje ludzkie zachowania i wybory. 

Na skutek zwłoki w publikacji swej najbardziej doniosłej idei Karol Darwin podzielił  honor
tego odkrycia z innym brytyjskim naturalistą, młodszym od siebie o czternaście lat 
Alfredem Russellem Wallace’em. Niebawem po jednoczesnej publikacji ich teorii w 1858 
roku Wallace doszedł do przekonania, że choć ludzkie ciało jest produktem doboru 
naturalnego, to ludzka inteligencja znacznie przekracza poziom niezbędny dla 
biologicznego przetrwania – a zatem została nam nadana przez Istotę Wyższą. Zmartwiony 
jego częściową dezercją, Darwin napisał do Wallace’a: 

„Mam nadzieję, że nie zamordował Pan aż nazbyt skutecznie swego własnego i 
mojego dziecka” 

Zobacz: „O pewnych niesamowitych właściwościach człowieka jako gatunku”

Zgodnie z założeniami neodarwinizmu ewolucja postępuje stopniowo, krok po kroku. 
Innymi słowy dobór naturalny nie jest dalekowzroczny, tylko preferuje każde małe 
udoskonalenie i stopniowa - na przestrzeni setek, tysięcy i milionów lat - kumulacja tych 
małych zmian może hipotetycznie doprowadzić do powstania jakiejś złożonej cechy. Pchły, 
kleszcze, śledzie i ludzie według zwolenników neodarwinizmu wyewoluowały na tych 
samych zasadach. Jednak nic nie świadczy o tym, żeby: pchły, kleszcze czy śledzie 
obchodziły żałobę, uprawiały sztukę, tworząc skomplikowane symfonie muzyczne, czy 
żeby hodowały inne zwierzęta dla przyjemności - w innych celach niż w konsumpcyjnych. 

Wszystkie te organizmy są   maksymalnie     przystosowane do swojego środowiska  .   Na tym 
właśnie polega zasada maksymalnego dostosowania (MF) przeciwko której występuje 
mnóstwo zadziwiających cech człowieka.  Biolog ewolucyjny profesor Richard Dawkins za 
pośrednictwem odwołania się do konkretnego przykładu bardzo dobrze wyjaśnił czym jest, 

a właściwie czym powinna być darwinowska zasada maksymalnego dostosowania w 
przypadku człowieka:

https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/e2809eo-pewnych-niesamowitych-wc582ac59bciwoc59bciach-czc582owieka-jako-gatunkue2809d.pdf


Do poglądow Richarda Dawkinsa jeszcze wrócimy przy okazji rozważań na temat: czy 
Jezus Chrystus miał wolną wolę gdy żył na ziemi. Teraz przejdę do przeanalizowania dwóch
innych (oprócz tego, który pokazał Dawkins) przykładów świadczących o tym, że różne 
zachowania człowieka wyłamują się spod dyktatu zasady maksymalnego dostosowania i 
dlatego nie można uznać, że odgórnie zostały zaprogramowane przez bezrozumny, 
automatyczny, niczego nie przewidujący proces jakim jest zdaniem darwinistów dobór 
naturalny.

 Dlaczego ludzie hodują zwierzęta, których nie chcą zjeść? W jakim celu niektóre osoby
zakładają cmentarze dla zwierząt i wydając znaczne sumy pieniędzy utrzymują ich groby?
Dlaczego niektórzy ludzie ryzykują własnym życiem, żeby ratować zwierzęta, których ani

nie hodują ani nie chcą zjeść – skąd się bierze tak daleko posunięty altruizm
międzygatunkowy?



Psycholodzy ewolucyjni twierdzą, że wszelkie cechy fizyczne i psychiczne człowieka 
wyewoluowały w odległej przeszłości, ponieważ dawały różnorakie korzyści, a tym samym 
przewagę selekcyjną poszczególnym jednostkom, a w efekcie nam wszystkim. Innymi 
słowy ich zdaniem dawno temu wszystkie cechy człowieka podlegały zasadzie 
maksymalnego dostosowania, co w efekcie przekładało się na sukces reprodukcyjny – 
ludzie którzy posiadali te cechy wydawali więcej potomstwa niż inni i w końcu tylko ich 
dzieci pozostawały na arenie zmagań o dominację.

W przeszłości ludzie udomowili dzikie zwierzęta. Nie wszystkie nadają się do hodowli i 
rozmnażania, ale niektóre tak. Wszystkie są też w zasadzie jadalne. Np. w Chinach czy w 
Tajlandii do dziś spożywa się mięso kotów i psów. Psina była też przysmakiem ludzi 
żyjących na bardziej pierwotnym poziomie, np.  pozwalała ona przeżyć Indianom z obu 
Ameryk. Ludzie żyjący w przeszłości hodowali zwierzęta w celach konsumbcyjnych, a 
takie drapieżniki jak koty czy psy dodatkowo chroniły ich przed dzikimi zwierzętami. 
Udomowione wilki przed dzikimi wilkami czy kotami, natomiast udomowione żbiki mogły 
odpędzać myszy od nagromadzonego ziarna przez pierwotnych łowców-zbieraczy.

W tłustych czasach, gdy było pod dostatkiem łownej zwierzyny a myszy nie pożerały 
zmagazynowanych zbóż, udomowione zwierzęta były utrzymywane na wypadek nadejścia 
chudych dni. Chociaż sama  zdolność takiego przewidywania u człowieka jest już 
problemem dla darwinistów, to pomińmy komentowanie tej kwestii. Zrobił to już Richard 
Dawkins. Zajmijmy się korzyściami z utrzymywania zwierząt, z których przez jakiś czas nie

było pożytku. 

Podczas dni obfitości dawni łowcy zbieracze polowali na dzikie zwierzęta, a ich 
udomowione tury i kozy pasły się na darmowej trawie i rozmnażały na wypadek nadejścia 
ciężkich czasów – na zasadzie żywej spożarni. Dzikie wilki tymczasowo odpuściły sobie 
ataki na udomowioną zwierzynę – po co ryzykować starcia z udomowionymi - i polowały 
obok ludzi na dziką zwierzynę. Więc udomowione wilki wylegiwały się na słońcu, lub 
zabawiały z dziećmi, robiąc od czasu do czasu wypady na polowanie, żeby nie być ciężarem
dla swoich właścicieli – tak samo robi wiele kierowanych pierwotnym instynktem 
współczesnych psów, z tym że pod groźbą zastrzelenia przez nadgorliwego gajowego. 
Udomowione żbiki odpoczywały, lub przeczesywały łąki w poszukiwaniu gniazd ptaków i 
myszy, które zajadały się dzikimi zbożami w wyniku klęski urodzaju.

Powyższy wywód daje darwinistom odpowiedź  na pytanie: dlaczego współcześni ludzie 
hodują zwierzeta z których mają konkretne korzyści? Jednak nie mają oni odpowiedzi na 
pytanie: dlaczego współcześni ludzie hodują zwierzeta, z których nie mają doraźnych 
korzyści ani takie korzyści nie leżą w dalszej perspektywie? Np. dzisiejsi ludzie utrzymują 
chore i niezdolne do rozmnażania psy, dokarmiają bezpańskie koty które nie łapią ich 

myszy i nawet nie dają się pogłaskać, ponadto potrafią czynić szkody lub roznosić choroby. 
Niektórzy ludzie trwonią oszczędności a nawet majątki, żeby utrzymywać schroniaska dla 

zwierzat: psów czy starych koni, nie mając w zamiarze ich zjeść czy przerobić na mydło. 
Mało tego: wiele osób tak się angażuje w tą działalność, że robią to kosztem sponsorowania 

własnego sukcesu reprodukcyjnego, albo nawet bankrutują. Rencistki i emerytki zamiast 
pomagać dzieciom i wnukom - wspierając ich sukces reprodukcyjny - kupują bezpańskim 



kotom drogą karmę. Wioletta Willas prowadziła prywatne schronisko dla psów, w wyniku 
czego zbankrutowała razem z tym przybytkiem. Ja sam wydałem znaczne sumy pieniędzy 
na ratowanie chorych szczurów, chociaż wiedziałem że efekt będzie krótkotrwały. I też tak 
było. Po dwóch tygodniach nowotwór się odnowił i należało wydać kolejne sumy, żeby 
skrócić zwierzakom cierpienia. Wiele osób dba o swoje zwierzaki nawet po ich śmierci. 
Wydają pieniądze użądzając im pogrzeby, stawiając nagrobki  systematycznie o nie dbając, 
opłacając miejsca na cmentarzach dla zwierząt.

Skąd u ludzi bierze się taka empatia w stosunku do zwierząt, w które inwestujemy bez 
oczekiwania korzyści mających wspomóc nasz sukces rozrodczy?
Jaką korzyść w przeszłości mogło przynieść takie marnotrwstwo zasobów w populacjach 
żyjących na granicy ubóstwa i nieustannie zagrożonych niedożywieniem i wizją smierci?  
Ciśnienie selekcyjne promujące korzystne cechy w zamierzchłych czasach z założenia 
musiało być bardzo duże, ponieważ gdyby było inaczej nie wyewoluowałyby żadne inne 
ludzkie cechy!  Dlaczego selekcja naturalna nie wyewliminowała tego typu szkodliwych 
zachowań u ludzi? Dlaczego przetrwały one do naszych czasów i czemu są tak 
rozpowszechnione? Jaki mechanizm mógł doprowadzić do rozpowszechnienia się takiego 
postępowania w populacji i zafiksowania (utrwalenia)? Dlaczego nasz gatunek nie wyginął 
w efekcie takiej rozrzutności i braku rozsądku?

Niektorzy ludzie są nawet zdolni do narażania życia w celu ratowania zwierząt. Można 
przyjąć, że w przeszłości takie akty były przejawem desperacji: jeżeli nie uda mi się 
uratować zwierząt hodowlanych, to umrę z głodu ja i moja rodzina. Niemniej współcześni 
ludzie są zdolni do ratowania zwierząt z których nie mają i nie będą mieć żadnych korzyści. 
Ryzykują nie tylko własnym życiem, ale też dobrem własnych dzieci/krewnych, które po 
śmierci żywiciela rodziny mogą popaść w ubóstwo, co ograniczy ich sukces reprodukcyjny, 
lub całkowicie wyeliminuje ich z tej genetycznej rywalizacji. Jaką więc korzyść w 

przeszłości     przynosiły tego typu heroiczne zrywy dla genów człowieka?  Przejawiają się 
one na różne sposoby. Np. aktywiści broniący praw zwierząt włamują się do instytutów 
badawczych i uwalniają więzione tam zwierzęta, co naraża ich na srogie kary, a nawet 

starcia z policją, co może się przyczynić do śmierci lub kalectwa.



Narażał życie, by ocalić psy

„Mieszkaniec miasteczka na wschodzie USA uratował 12 psów z płonącego budynku 
miejscowej kliniki weterynaryjnej. W ratowaniu zwierząt pomagał mu kierownik ośrodka. 

Kiedy 50-letni Ken Lacasse zobaczył płomienie unoszące się nad sąsiadującą z jego domem
kliniką weterynaryjną bez chwili wahania ruszył z pomocą. W płonącym budynku 
uwięzione były zwierzęta. „Co chwilę coś wybuchało, trzeba było działać szybko” - 
opowiada teraz dziennikarzom, którzy zjeżdżają się do miasteczka West Barnstable na 
półwyspie Cape Cod w stanie Massachusetts.

Lacasse wdarł się do płonącego budynku, wyważając tylne drzwi. Za nim wbiegł kierownik 
kliniki. Mężczyźni szybko otworzyli boksy dla psów i kotów. „To było przerażające, co 
chwila słyszeliśmy trzaski i wybuchy. Ale zwierzęta były spokojne. Nie wiedziały, co robić, 
niektóre chciały biec w kierunku ognia” - opowiada Lacasse, który od 23 lat mieszka w 
sąsiedztwie szpitala. Ratownicy wzięli dwa najmniejsze psy na ręce, a resztę zagonili w 
kierunku wyjścia. Udało się uratować 12 z nich. W płomieniach zginęły trzy koty i jeden 
pies. Niektóre uwolnione zwierzęta zostały odznalezione dopiero następnego dnia. Ocalone 
psy umieszczono w miejskim schronisku. Czują się dobrze, chociaż jeden, wyniesiony z 
gęstego dymu, ma problemy z oddychaniem.
Pytany przez prasę Lacasse oświadczył, że nie czuje się bohaterem. „Wszyscy mieliśmy 
sporo szczęścia, ale największymi szczęściarzami są zwierzęta”.”

Źródło: http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/141961,narazal-zycie-by-ocalic-
psy.html   

Tego rodzaju zachowania są wyraźnie sprzeczne z zasadą maksymalnego dostosowania, 
więc nie mógł ich zaprogramować darwinowski proces ewolucyjny, oparty na zasadzie 
naturalnego doboru cech najbardziej korzystnych dla sukcesu reprodukcyjnego:

   http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/zasada-maksymalizacji-dostosowania;4000486.html   

"zasada maksymalizacji dostosowania, reguła MD,

biol. socjobiologiczna zasada dotycząca maksymalizowania dostosowania łącznego, tj.
dbania nie tylko o interesy własne i potomstwa, lecz również o interesy innych krewnych,

nawet za cenę pewnej osobistej ofiary (altruizm)"

Innym przykładem niezgodności ludzkich zachowań z zasadą maksymilizowania sukcesu 
rozrodczego (MF) jest uprawianie przez człowieka sztuki i skłonność do ponoszenia 

znacznych kosztów żeby doświadczać wrażeń zmysłowych związanych ze słuchaniem 
ulubionej muzyki czy ogladaniem różnych wystaw artystycznych. Jak w poprzednim 
przypadku zastanowimy się nd tym,  jaką korzyść ewolucyjną mogła przynieść sztuka 

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/zasada-maksymalizacji-dostosowania;4000486.html
http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/141961,narazal-zycie-by-ocalic-psy.html
http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/141961,narazal-zycie-by-ocalic-psy.html


podczas powstawania naszego gatunku. Nie da się racjonalnie/ zrozumiale wyjaśnić 
dlaczego posiadamy takie a nie inne zmysły artystyczne czy estetyczne. To znaczy dlaczego 
podobają nam się określone linie melodyczne, kształty, obrazy i czemu preferujemy takie a 
nie inne standardy piękna, czy obiekty seksualne. Jeszcze nikomu nie udało się tego 
wyjaśnić na kanwie darwinizmu, więc nie będę się nad tym rozwodził. Po prostu tak jest i 
tyle. Jak mało wiedzą na temat pochodzenia tych cech darwiniści świadczy wypowiedź 
pewnego biologa. Zapytany dlaczego niektórzy mężczyźni mają pociąg seksualny do innych
mężczyzn powiedział: ja chciałbym wiedzieć dlaczego mężczyźni pociągają kobiety.

Zajmę się natomiast tym, jakie korzyści wzmagające sukces reprodukcyjny mogła dwać 
sztuka w przeszłości. Niewątpliwie śpiewanie pieśni przy ognisku opiewających heroiczne 
czyny myśliwych i wojowników, teartalne tańce odwzorowujace ich wyczyny, czy 
jaskiniowe malowidła obrazujące ich odwagę, były silną motywacją dla innych członków 
plemienia, ponieważ taki rodzaj sztuki zagrzewał tych ludzi do podejmowania odważnych i 
zdecydowanych działań, co przekładało się na skuteczne zdobywanie zasobów i w efekcie 
na sukces rozrodczy. 

Jednak nie sposób sobie wyobrazić, żeby w przeszłości jacyś łowcy zbieracze narażali życie
trwoniąc czas, który mogli przeznaczyć na wspomaganie swojego sukcesu rozrodczego i 
podróżowali setki kilometrów tylko po to, żeby posłuchać i pooglądać, jak śpiewa i tańczy 
jakiś szaman i jego zespół oraz po to, aby za odpowiednią opłatą podziwiać sztukę naskalną 
innego plemienia i ponadto kupować różne wyroby artystyczne, tylko po to żeby 
przozodobić własną jaskinię. 

Współcześnie wzniosłe pieśni patriotyczne spełniają podobne cele, jak te u łowców-
zbieraczy, ale istnieje też setki milionów ludzi, którzy poświęcają swój czas na trwonienie 
zasobów jeżdżąc na różne koncerty czy wystawy obrazów i innych dzieł sztuki bez 
wyraźnych korzyści w postaci zwiększania swojego dostosowania. Swego czasu ja też tak 
postępowałem, co wyraźnie opóźniło i zredukowało mój sukces reprodukcyjny. Zamiast 
odkładać pieniądze w celu zabezpieczenia przyszłości sobie i ewentualnemu potomstwu, 
trwoniłem swoje zasoby na wyjazdy na różne koncerty rockowe. W wyniku tej pasji 
chodziłem cały czas spłukany i wprawdzie później spłodziłem jedno dziecko, ale zasada 
maksymalnego dostosowania wbrew której postępowałem domagała się, żebym miał tyle 
dzieci ile to możliwe! Ludzie potrafią w różnoraki sposób odwlekać, redukować lub 
całkowicie eliminować swój sukces reprodukcyjny. W bogatszych krajach zamiast się 
rozmnażać i wychowywać dzieci inwestują w podróżowanie i inne przyjemności. Ta 

tendencja jest tak powszechna w niektórych krajach, że społeczeństwom tym grozi zapaść 
demograficzna.

Ludzie posiadają o wiele więcej cech, które nie mogły dawać żadnych długotrwałych 
korzyści ewolucyjnych w przeszłości. Obchodzą żałobę i inwestują w nieboszczyków, z 
których nie ma już pożytku, budując im groby a nawet monumentalne grobowce – 
niejednokrotnie w tym celu wydając swoje oszczędności lub biorąc ryzykowne kredyty w 

bankach. Ponadto często narażają się na utratę tego mienia w wyniku kradzieży przez tzw. 
hieny cmentarne i zapobiegliwie ubepieczają drogie pomniki marmurowe. Systematycznie 
muszą płacić składki  za miejsce na cmentarzu. Jeżeli w ten sposób dawni królowie 
utwierdzali swoją władzę, tym samym zapewniając powodzenie własnej dynastii, to jaki 



dzisiaj z tego pożytek dla dzieci, wnuków i prawnuków? Pierwitnin łowcy-zbieracze 
chowali zmarłych w celu uniknięcia epidemii, wierzyli też w jakąś forme kultu przodków. 
Faranoowie, żeby zapewnić sobie nieśmiertelność – dzisiaj czynią tak zarówno teiści jak i 
setki milionów ateistów.

Jednym z wymownych przykładów ludzkich zachowań niezgodnych z zasadą MF jest 
świadome stosowanie antykoncepcji. Neodarwiniści twierdzą, że rozwiązłe życie seksualne 
poza obrębem małżeństwa, utrwaliło się w ludzkiej populacji dlatego, że przyczyniało się 
do większego sukcesu reprodukcyjnego cudzołożników. Dlaczego więc ludzie stosują 
antykoncepcję występując przeciwko tej rzekomej skłonności ewolucyjnej? W tym artykule 
napisano więcej na ten temat: 
https://bioslawek.files.wordpress.com/2018/01/korzyc59bci-ewolucyjne-czy-skutki-
upadkuc2a0moralnego.pdf 

Rozważając powyższe kwestie przeciwnicy wniosku, że ludzie posiadają wolną wolę 
powinni zadać sobie istotne z punktu widzenia nauki pytanie: skoro człowiek posiada cechy 
umysłowe, których nie mogła zaprogramować darwinowska ewolucja, oparta na doborze 
naturalnym, który jedynie promował cechy zwiekszające możliwość przeżycia i wydania 
potomstwa, to czy można powiedzieć, że nasze umysł działają jak zaprogramowane 
komputery czy pralki automatyczne, które nie posiadają wolnej woli?

https://bioslawek.files.wordpress.com/2018/01/korzyc59bci-ewolucyjne-czy-skutki-upadkuc2a0moralnego.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2018/01/korzyc59bci-ewolucyjne-czy-skutki-upadkuc2a0moralnego.pdf


Czy Jezus Chrystus miał wolną wolę?

Jezus posiadał wolność wyboru postępowania, ponieważ wiele jego cech umysłowych 
dowodzi, że nie mógł ich zaprogramować dobór naturalny. Przejawianie ich było wynikiem 
posiadania wolnej woli. W swoim artykule Ateiści dla Jezusa Richard Dawkins biolog 
ewolucyjny doszedł do następujących wniosków:

„(….) Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: «Oko za oko i 
ząb za ząb». A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w 
prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją 
szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj 
temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że 
powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego», a nieprzyjaciela swego będziesz 
nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, 
którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ 
On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na 
sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za
nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych 
braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy 
doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski (zobacz: Kazanie na Górze Jego tło i 
oprawa).

https://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1978048?q=kazanie+na+g%C3%B3rze&p=par
https://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1978048?q=kazanie+na+g%C3%B3rze&p=par
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/ateic59bci-dla-jezusa-richard-dawkins.pdf


Darwiniści podają szereg wytłumaczeń dla istnienia ludzkiej uprzejmości: uogólnienia 
dobrze znanych i ugruntowanych modeli doboru krewniaczego i altruizmu 
odwzajemnionego. Są to fundamenty teorii „samolubnego genu”, która tłumaczy w jaki 
sposób altruizm i kooperacja między zwierzętami mogą wypływać z osobistego interesu na 
poziomie genetycznym. Ale rodzaj super-uprzejmości, o której tutaj mówię, posunięty 
jest zbyt daleko. Takie postawy sprawiają wrażenie niekorzystnych, stanowiąc 
wypaczenie darwinistycznego ujęcia kwestii uprzejmości. Jeśli nawet jest to 
wypaczenie, to takie, które warto wspierać i rozpowszechniać. 

Ludzka super-uprzejmość jest wypaczeniem Darwinizmu ponieważ w dzikiej 
populacji zostałaby ona wyeliminowana przez selekcję naturalną. Chociaż z braku 
miejsca nie będę się wdawać w detale trzeciego składnika mojego przepisu, to super-
uprzejmość jest również wypaczeniem teorii racjonalnego wyboru. Teorii, w myśl 
której ekonomiści próbują tłumaczyć ludzkie zachowanie jako obliczone na 
maksymalizację osobistej korzyści.

Ujmijmy to jeszcze dosadniej. Z racjonalnego punktu widzenia, tudzież z perspektywy 
darwinizmu, ludzka super-uprzejmość jest zwyczajnie głupawa. Niemniej jest to rodzaj 
głupoty, który należy wspierać. I to właśnie obrałem za cel mojego artykułu. Jak tego 
dokonać? Jak zwiększyć ilość super-uprzejmych ludzi, którzy, bądź co bądź, są rzadkimi 
okazami, tak aby kiedyś być może stanowili większość w populacji? Czy da się sprawić 
żeby super-uprzejmość zaczęła rozprzestrzeniać się jak zaraza? Czy możemy super-
uprzejmości nadać taką formę, która przekazywana byłaby z rodziców na dzieci, w 
eskalującej tradycji międzypokoleniowej propagacji?(….)”

Zobacz też: Ofiara Jezusa Chrystusa – Dobrowolna czy w wyniku przymusu_

https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/ofiara-jezusa-chrystusa-dobrowolna-czy-w-wyniku-przymusu_.pdf


Zobacz też: Dawid J. Buller ‚psychologia ewolucyjna w stylu POP ‚- Problemy z psychologią 
ewolucyjną , „Świat Nauki”

Wolna wola u człowieka a fizyka kwantowa - Zasada nieoznaczoności Heisenberga

Zasada nieoznaczoności Heisenberga mówi, że nie jest możliwy jednoczesny dokładny 
pomiar położenia cząstki i jej pędu. Wynika z tego, że mikrocząstka nigdy nie będzie w 
stanie, w którym miałaby jednocześnie dokładnie określone położenie i pęd. W 
uproszczeniu oznancza to, że cząteczka elementarna, taka jak foton w zależności od sytuacji
może różnie się zachowywać – raz jak cząsteczka a raz jak fala, będąc jednocześnie w 
różnych miejscach. Zanim przejdę do zaprezentowania ostatniego argumentu na rzecz 
twierdzenia, że człowiek ma wolną wolę konieczne jest aby każdy, kto nie rozumie tych 
kwestii zapoznał się z tym przystępnym omówieniem eksperymentu, który wyjaśnia na 
czym polega korpuskularno-falowa natura materii 
oraz nieoznaczoności Heisenberga.

Prezentacje można obejrzeć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=QpLdw1IC-
Q0&feature=youtu.be I tutaj: https://drive.google.com/open?

id=1vD6eB6SspvnlnrMGgDd3rqp3ofv_iR80 

Mogliśmy się przekonać, że doświadczenia potwiedzają zasadę nieoznaczalności  
Heisenberga. Foton porusza się po wszystkich możliwych trajektoriach – może być w 
różnych miejscach równocześnie, ale nie wtedy gdy go obserwujemy. Wizualnie wygląda to
tak:

https://drive.google.com/open?id=1vD6eB6SspvnlnrMGgDd3rqp3ofv_iR80
https://drive.google.com/open?id=1vD6eB6SspvnlnrMGgDd3rqp3ofv_iR80
https://www.youtube.com/watch?v=QpLdw1IC-Q0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QpLdw1IC-Q0&feature=youtu.be
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/dawid-j-buller-psychologia-ewolucyjna-w-stylu-pop-problemy-z-psychologic485-ewolucyjnc485-c59bwiat-nauki.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/dawid-j-buller-psychologia-ewolucyjna-w-stylu-pop-problemy-z-psychologic485-ewolucyjnc485-c59bwiat-nauki.pdf


Jeżeli można zilustrować coś, co nazywa się całkowitym brakiem przymusu, to tym czymś 
jest nieoznaczalności  Heisenberga. Mimo to nie można stwierdzić, że cząsteczki 
elementarne posiadają wolną wolę. Przypomnijmy czym jest determinizm: zwolennicy tej 
koncepcji zakładają że wszystkie zdarzenia we wszechświecie mają swoją przyczynę i 
skutek i dlatego zdaniem niektórych ludzie nie mogą posiadać wolnej woli, gdyż wszystkie 
nasze wybory są tak naprawdę odgórnie zdeterminowane/ narzucone. Foton może się 
poruszać po wszystkich możliwych trajektoriach, jednak kierujący się wolnym wyborem 
człowiek może go obserwować ujednoznaczniając zachowanie fotonu – zmuszając go do 
kreślonego postępowania. Innymi słowy: kierując się wolną wolą ludzie ŚWIADOMIE 
mogą determinować to, co nie jest zdeterminowane – ludzie potrafią wpływać na prawa 
przyrody, których zasady nie podlegają przymusom. Zastanów się: czy nie jest to kolejny, 
ważny dowód na to, że posiadamy wolną wolę? 

Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów związanych z tą argumentacją, to zach ęcam do 
wysłuchania i obejrzenia wykładu profesora Kazimierza Jodkowskiego pt. „Wolna wila i 
zasada antropiczna”



Wykładu można wysłuchać tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=nJzt_qzV9t4 I
tutaj: https://drive.google.com/open?id=1JXZkutucVj3yBwod2NMfLHwDJdvBWz8c 

https://drive.google.com/open?id=1JXZkutucVj3yBwod2NMfLHwDJdvBWz8c
https://www.youtube.com/watch?v=nJzt_qzV9t4


Kiedy w człowieku rodzi się moralność? "Już maluchy poklepują i głaszczą cierpiących
ludzi"

„Badanie małych dzieci jest jeszcze trudniejsze niż szczurów czy gołębi, które przynajmniej
przemierzają labirynty albo dziobią dźwignie – mówi prof. Paul Bloom, autor książki „To 
tylko dzieci”. Paul Bloom powiedział: Nawet bardzo małe dzieci całkiem nieźle rozumieją 
otaczający je świat. Nie tylko widzą, co się dzieje, ale także czują emocje takie jak 
współczucie, złość czy wdzięczność. I są w stanie osądzać coś jako dobre lub złe. Tę 
umiejętność mają już trzymiesięczne niemowlęta – udowodniliśmy to, sprawdzając ich 
reakcje na scenki z marionetkami, które pomagały lub przeszkadzały zepchnąć piłkę ze 
wzgórza.

Okazało się, że nawet maluchy, które jeszcze nie umieją wyciągać rąk po coś, ale dłużej 
zatrzymują wzrok na czymś, co im się podoba, wybierają w ten sposób marionetki, które 
były życzliwe i pomocne.  Z badań widać też wyraźnie, że nawet bardzo małe dzieci 
mają w sobie chęć pomocy. U dwulatków to właściwie norma, ale pewne zachowania 
można dostrzec już w pierwszym roku życia. Carolyn Zahn-Waxler i jej współpracownicy 
zaobserwowali, że już wtedy maluchy poklepują i głaszczą cierpiących ludzi. W innym 
eksperymencie badano półtoraroczne dzieci siedzące w pokoju ze swoją mamą. Ponad 
połowa z nich spontanicznie zerwała się do pomocy osobie, która weszła do pomieszczenia, 



ale miała zajęte obie ręce i kiepsko jej szło otwieranie drzwi do szafki. Dzieciaki zrobiły to 
bez żadnych podpowiedzi, nie miały też kontaktu wzrokowego z tą osobą. Takie 
zachowanie, wbrew pozorom, nie jest oczywiste. Małe dziecko musi przecież w krótkim 
czasie dostrzec, że coś jest nie tak, musi wiedzieć, co zrobić, żeby było lepiej, i mieć 
wystarczająco dużą motywację, by zdobyć się na wysiłek samego aktu pomagania.”

Źródło: https://www.focus.pl/artykul/kiedy-w-czlowieku-rodzi-sie-moralnosc 

Proponuję obejrzenie filmu, w którym opowiedziano o ciekawym eksperymencie. „Dr 
Paweł Boguszewski z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN 
opowiedział o eksperymencie z Yale dotyczącym tego, czy dzieci - jeszcze zanim zacznie 
kształtować je kultura - mają jakąś wrodzoną moralność. Niemowlakom pokazywano 
scenkę, w której pluszowy kotek próbował otworzyć skrzynkę. Obok stały dwa pluszowe 
pieski, różniące się tylko kolorami koszulki. Jeden piesek pomagał kotkowi, a drugi piesek 
przeszkadzał. Kiedy dzieciom pokazywano dwa pieski, dzieci znacznie częściej wybierały 
tego pomocnego.W kolejnym doświadczeniu dziecko dostawało do wyboru dwa rodzaje 
chrupek. Dowiadywało się, że pluszowy kotek nie lubi chrupek, które ono wybrało. 
Wiedząc, że kotek ma inne upodobania co do przysmaków, powtarzano eksperyment z 
kotkiem otwierającym skrzynkę i dwoma pieskami - miłym i złośliwym. I w tej sytuacji 
wynik się zmieniał: dziecko wolało psa, który przeszkadzał kotkowi otworzyć skrzynkę. 
"Czy rodzimy się jako gatunek z preferencjami moralnymi? Wychodzi na to, że tak" - 
skomentował wyniki badań dr Boguszewski.”

https://www.focus.pl/artykul/kiedy-w-czlowieku-rodzi-sie-moralnosc


Źródło: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C31107%2Cczy-moralnosc-jest-
skutkiem-ewolucji-badacze-w-pewnym-sensie-jest.html

Film można obejrzeć tutaj: https://youtu.be/FRvVFW85IcU I tutaj:
https://drive.google.com/open?id=18AQ29PL4lqUFkMLH0jrbaGvwXd22CbP2 

Człowiek rodzi się z pewną gramatyką moralną, która jest zapisana w naszych genach. 
Jednak kierując się wolną wolą potrafimy przeciwstawić się naturalnemu dyktatowi naszych
genów i dokonywać złych wyborów, lub na tej kanwie rozwijać pozytywne cechy. Możemy 
dowolnie zmieniać swoje postępowanie, walcząc z wewnętrznym przymusem upadłego 
ciała. Oczywiście praca nad kształtowaniem osobowości wymaga czasu, ale nie należy 
tracić ducha. W niektórych wypadkach ta walka może trwać tak długo, jak długo będziemy 
niedoskonali. Paweł przyznał: „Tego, czego chcę, nie dokonuję, ale czego nienawidzę, to 
czynię”. Jak jednak wiadomo, nie opuścił rąk, nie uznał, że nie potrafi nic zrobić. Wręcz 
przeciwnie, nieprzerwanie walczył ze swymi słabościami, polegając na wsparciu, którego 
Bóg udziela za pośrednictwem Jezusa Chrystusa (Rzym. 7:15-25). W innym miejscu Paweł 
napisał: „Biję pięściami moje ciało i wiodę je jak niewolnika, abym — choć głosiłem 
drugim — sam w jakiś sposób nie stał się niegodny uznania” (1     Kor. 9:27).

Nikt nie rodzi się z napisem na czone: "z natury jestem zły, nie zasługuję na miłość i 
szczęście". Wręcz przeciwnie: "urodziłem się z zakodowanym potencjałem, żeby być 
dobrym. Moje wybory zadecydują o tym czy będę kochał lub czy będę kochany, albo czy 
wykluczę się z pośrod kochających osób na własne życzenie".  Fakt, że w mieście jest pełno
złodziei nie dowodzi, że złodziejstwo i chciwość leży w ludzkiej naturze. Gdy antropolodzy 
pierwszy raz dotarli do Aborygenów i zaczęli badać ich kulturę, to byli zaskoczeni brakiem 
chciwości u tych ludzi. Zrobili eksperyment. Wysypali im na ziemię kupę wartościowych 
przedmiotow i kazali wszystko zabrać. Jeden wziął garnek, inny nóż, jeszcze inny szklane 
koraliki. Zapytani dlaczego nie biorą wszystkiego, odpowiedzieli: nie jest nam to potrzebnę.
Natomiast wojny to nowy nabytek, produkt cywilizacji. 

https://wol.jw.org/pl/wol/bc/r12/lp-p/2008443/13/0
https://wol.jw.org/pl/wol/bc/r12/lp-p/2008443/12/0
https://drive.google.com/open?id=18AQ29PL4lqUFkMLH0jrbaGvwXd22CbP2
https://youtu.be/FRvVFW85IcU
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C31107%2Cczy-moralnosc-jest-skutkiem-ewolucji-badacze-w-pewnym-sensie-jest.html
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C31107%2Cczy-moralnosc-jest-skutkiem-ewolucji-badacze-w-pewnym-sensie-jest.html


Ludzie nie są z natury nastawieni wojowniczo

"Członkowie wędrownych plemion myśliwych i zbieraczy zabijają się najczęściej z 
przyczyn osobistych. Tak też czynili prawdopodobnie nasi przodkowie. Wojna, czyli zgodna
agresja jednej grupy przeciwko innej, jest wynalazkiem znacznie nowszym – piszą 
naukowcy w ostatnim „Science”.

Nowe analizy stoją w opozycji do twierdzeń części naukowców, przedstawiających 
wędrowne grupy myśliwych i zbieraczy – uważane często za model zachowania naszych 
przodków – jako wyjątkowo brutalnych. Według zwolenników takiej wizji brutalne 
konflikty stanowią nieodłączny element składowy natury ludzkiej.

Publikujący w „Science” Douglas Fry z Abo Akademi University (AAU) w fińskiej Vasa i 
Patrik Soderberg z AAU i University of Arizona w Tucson (USA) twierdzą coś innego po 
metaanalizie licznych publikacji poświęconych 21 różnym plemionom myśliwych i 
zbieraczy. Analiza dotyczy m.in. ludu Mbuti z lasu równikowego w północno-wschodniej 
Demokratycznej Republice Konga, żyjących w Indiach Andamańczyków czy żyjących w 



buszu Namibii, Botswany i Angoli członków ludu Kung. Studiując poświęconą im literaturę
Fry i Soderberg skupili się zwłaszcza na danych dokumentujących prawdopodobne 
przyczyny śmierci członków badanych grup. W sumie znaleźli wzmianki świadczące o 148 
przypadkach agresji, prowadzących do śmierci któregoś z członków plemienia. Najwięcej 
takich wydarzeń odnotowano w australijskiej społeczności Tiwi, która pod względem 
nasilenia przypadków agresji wydaje się jednak zupełnie wyjątkowa.

Zdaniem badaczy większość udokumentowanych, tragicznych zajść, jakie miały miejsce w 
tych ludzkich grupach, należy jednak uznać raczej za morderstwa, niż za pokłosie wojny lub
konfliktu na większą skalę. W ok. 55 proc. przypadków do konfliktów dochodziło zaledwie 
między dwiema osobami (zabójca i ofiara). Większa grupa agresorów pojawiała się w 23 
proc. przypadków, zaś w 22 proc. zarówno jednych, jak i drugich było po kilku. Niemal 
zawsze zabijają mężczyźni.

W ok. 85 proc. takich zajść zarówno zabójcy, jak i ich ofiary, należeli do tej samej grupy – 
zauważają naukowcy. Około dwóch trzecich wszystkich śmiertelnych zajść stwierdzonych 
w grupach nomadów można przypisać rodzinnym waśniom, rywalizacji o partnerkę, 
wypadkom lub egzekucjom usankcjonowanym przez całą grupę, jak to się zdarza choćby w 
przypadku karania złodzieja.

Badacze tych grup znaleźli niewiele dowodów na zachowania typowo wojenne. W związku 
z tym kwestionują twierdzenia innych naukowców mówiących, że i dawne ludzkie 
społeczności stale na siebie napadały i się atakowały. Fry i Soderberg zauważają, że również
wśród ssaków większość przypadków agresji ujawnia się pomiędzy poszczególnymi 
osobnikami, a nie między grupami."

Źródło: http://odkrywcy.pl/kat,1023503,title,Wojna-nie-lezy-w-ludzkiej-
naturze,wid,15822278,wiadomosc.html?smg4sticaid=6129ac 

http://www.thestar.com/news/world/2013/07/18/war_not_part_of_human_nature_science_st
udy.html 

„Murders were far more common for personal reasons than tribal conflict in modern hunter-
gatherer cultures, anthropologist Douglas Fry found, suggesting early humans weren’t prone
to go to war until civilization came around.”

http://www.thestar.com/news/world/2013/07/18/war_not_part_of_human_nature_science_study.html
http://www.thestar.com/news/world/2013/07/18/war_not_part_of_human_nature_science_study.html
http://odkrywcy.pl/kat,1023503,title,Wojna-nie-lezy-w-ludzkiej-naturze,wid,15822278,wiadomosc.html?smg4sticaid=6129ac
http://odkrywcy.pl/kat,1023503,title,Wojna-nie-lezy-w-ludzkiej-naturze,wid,15822278,wiadomosc.html?smg4sticaid=6129ac


Kiedy ludzie mają złe wzorce potrafią zamienić się w bestie 

„Neurobiolog Profesor Jerzy Vetulani:

Najłagodniejsi ludzie świata, malajscy Semangowie, przez wieki darzyli się nawzajem 
szacunkiem i pokojem. W ich języku nie było nawet słowa „zabić”. Można było o nich 
powiedzieć: ci ludzie są najspokojniejszym ludem świata, najbliższym ideałom pacyfizmu. 
Ale ten łagodny lud stał się niesłychanie agresywny podczas wojny z Japończykami. 
Brytyjscy instruktorzy nauczyli Semangów bić się, a ci stali się armią najbardziej krwawych
żołnierzy. Istnieją kultury agresywne, jak Indianie Yanomami. Tam liczba zabitych wrogów 
wyznacza pozycję społeczną.

Brutalność zależy nie tylko od genów?

J.V.: Zależy w dużym stopniu od środowiska, wychowania. Łatwo to zrozumieć na 
przykładzie psów. Istnieją rasy agresywne i empatyczne, choćby dobermany i bernardyny. 
Ale mimo genetycznej mieszanki, która czyni z dobermana lepszy materiał na psa 
agresywnego, wiele będzie zależeć od tresury. Łatwo da się zrobić z dobermana psa 
kanapowego, ale i z bernardyna nie tak trudno zrobić agresywną bestię. Jeżeli sięgniemy do 
przykładów z historii ludzkości, widzimy, że człowiek również może zostać wychowany do 
empatii lub agresji. Szkoły janczarów wychowywały okrutnych wojowników, podobnie jak 
Hitlerjugend kształtowały przyszłych nazistowskich żołnierzy bez skrupułów. Młody 
chłopak w służbie Hitlera musiał wziąć sobie pieska, wychować go na swojego pupilka, a 
następnie zabić"

Źródło: http://www.focus.pl/czlowiek/dlaczego-lubimy-byc-agresywni-13427?strona=3 

http://www.focus.pl/czlowiek/dlaczego-lubimy-byc-agresywni-13427?strona=3


Lektura uzupełniająca

Mit hipotezy doboru krewniaczego – Dobór krewniaczy, a nieredukowalna
złożoność instynktów

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dob%C3%B3r_krewniaczy 

„Dobór krewniaczy (ang. kin selection) – mechanizm ewolucji biologicznej, który
prowadzi do adaptacji organizmów, polegającej na zwiększaniu szansy przeżycia osobników

z nimi spokrewnionych. Istnienie doboru krewniaczego jest kontrowersyjną hipotezą,
proponowane są alternatywne do niego modele.”

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pokrewie%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adaptacja_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewolucja
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dob%C3%B3r_krewniaczy
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/mit-hipotezy-doboru-krewniaczego-e28093-dobc3b3r-krewniaczy-a-nieredukowalna-zc582oc5bconoc59bc487c2a0instynktc3b3w.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/mit-hipotezy-doboru-krewniaczego-e28093-dobc3b3r-krewniaczy-a-nieredukowalna-zc582oc5bconoc59bc487c2a0instynktc3b3w.pdf


O doborach jednorazowym i kumulatywnym w ewolucji – O hipotezie selekcyjnego
wymiatania

W ewolucjoniźmie postuluje się istnienie dwóch rodzajów doboru naturalnego. Jeden
określa się, jako dobór jednorazowy, a drugi kumulatywny.

1. Istotę doboru jednorazowego możemy zilustrować następującym przykładem. 
Wyobraźmy sobie betoniarkę do której wrzucono poszczególne części maszynki do 
mielenia mięsa. Jeżeli w wyniku nieprawdopodobnego zdarzenia wszystkie te części 
połączą się w betoniarce i utworzą funkcjonalną maszynkę do mielenia mięsa, to można 
będzie powiedzieć, że powstała ona w wyniku doboru jednorazowego.

2. Dobór kumulatywny działa z założenia inaczej. Wyjaśnię to na innym przykładzie:

Podczas replikacji DNA następują błędy [mutacje]. Jedne są niekorzystne [śmiertelne/ 
letalne], drugie korzystne. Te korzystne zauważa dobór naturalny i selekcjonuje. Każda 
korzystna zmiana daje przewagę selekcyjną mutantowi. Pozostawia on więcej potomstwa 
niż inni członkowie populacji, ponieważ z założenia jest w jakimś stopniu ulepszony. Po 
jakimś czasie taka korzystna mutacja rozprzestrzenia się w całej populacji i w niej utrwala, 

bo potomstwo mutanta jest również udoskonalone i w walce o zasoby wygrywa z innymi 
członkami grupy [mówimy wówczas o zafiksowaniu się mutacji w populacji].

Kiedy populacja składa się już z nosicieli dobrej mutacji, u jednego z nich może wystąpić 

https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/o-doborach-jednorazowym-i-kumulatywnym-w-ewolucji-e28093-o-hipotezie-selekcyjnego-wymiatania.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/o-doborach-jednorazowym-i-kumulatywnym-w-ewolucji-e28093-o-hipotezie-selekcyjnego-wymiatania.pdf


kolejna pozytywna mutacja i na tej samej zasadzie opanować populację – znowu eliminując 
konkurencję. Później u jednego nosiciela dwóch pozytywnych mutacji następuje kolejna, 
trzecia korzystną mutacja. I tym razem ewolucja kieruje się identyczną regułą; kolejne 
pozytywne mutanty opanowują populację eliminując osobniki, u których nie pojawiło się 
jakieś udoskonalenie.

To rozprzestrzenianie się pozytywnej mutacji w populacji neodarwiniści określają mianem 
selekcyjnego wymiatania, ponieważ w wyniku zafiksowania [utrwalenia] się nowej cechy w
populacji redukowany jest wcześniejszy polimorfizm [różnorodność] w niej występujący. 
Teoretycznie w wyniku selekcyjnego wymiatania przetrwają jedynie allele [geny] sprzężone
zn genem, w którym pojawiła się pozytywna mutacja. Ten proces określa się też mianem 
‚genetycznego autostopu’, ponieważ do przyszłych pokoleń niejako podwożone są tylko te 
geny, które są podczepione [sprzężone] z genem, który zmutował. Reszta jest wymiatana 
przez selekcję, ponieważ nosicielami tych alleli są organizmy, które przegrywają w 
konkurencji z potomstwem osobnika, u którego pojawiła się korzystna mutacja.

Odwołując się do metafory proces ten można wyobrazić sobie następująco: kałuża to jakaś 
populacja. Rzucamy kamień na środek tej kałuży , czy gdziekolwiek indziej w obrębie 
zbiornika wody [co obrazuje zajście pozytywnej mutacji], w wyniku czego zaczynają 
rozchodzić się koliste fale obrazujące rozprzestrzenianie się pozytywnej mutacji sięgające 
aż do brzegów kałuży [brzegi obrazują granice populacji].

Neodarwiniści twierdzą ponadto, że podczas takiej ewolucji ma miejsce dobór 
kumulatywny, co ma uprawdopodobniać, że w kolejnych pokoleniach zajdą i utrwalą się 
wszystkie potrzebne mutacje. Na podstawie kolejnej metafory postaram się wyjaśnić na 
czym według założeń neodarwinistów polega dobór kumulatywny: wyobraź sobie, że jakaś 
duża grupa osób gra w totolotka i musi trafić szóstkę. Jeden osobnik trafił jedynkę [ten 
osobnik obrazuje mutanta z pierwszą pozytywną mutacją]. Później ten gracz wymazuje 
gumką wszystkie pięć źle trafionych liczb, pozostawiając jedynie prawidłową. Kseruje i 
rozdaje kopie kuponu z trafioną jedynką wszystkim innym graczom [co ma obrazować 
rozprzestrzenianie się pozytywnej mutacji], którzy tym czasem wyrzucają wszystkie źle 
wypełnione przez siebie blankiety.

Teraz istnieje już większa szansa, że któryś z graczy trafi drugą potrzebną liczbę z sześciu 
potrzebnych, ponieważ gra więcej graczy i każdy zaczyna tą turę od jednej prawidłowo 
skreślonej liczby. Kiedy któryś z graczy trafi drugą wymaganą cyfrę znowu powiela 
prawidłowo wypełniony kupon i rozdaje wszystkim innym graczom. I wszystko zaczyna się
od nowa, tylko tym razem gracze zaczynają od dwóch prawidłowo skreślonych numerów.

Dobór kumulatywny polega na tym, że każde kolejne trafienie bazuje na poprzedniej dobrze
trafionej liczbie, co uprawdopodabnia szybkie skreślenie wymaganych sześciu liczb.



Czy można twierdzić, że selekcja naturalna (dobór naturalny) jest nieprzypadkowa? Że
tylko mutacje są przypadkowe?

https://bioslawek.wordpress.com/2012/12/30/czy-mozna-twierdzic-ze-selekcja-naturalna-

dobor-naturalny-jest-nieprzypadkowa-ze-tylko-mutacje-sa-przypadkowe/ 

Czym według darwinistów jest selekcja stabilizujaca i kierunkowa?

https://bioslawek.wordpress.com/2015/02/09/o-zaskakujacych-wnioskach-neodarwinistow-

nieewoluujace-organizmy-popieraja-teorie-ewolucji/ 

Materiały autorstwa osób, które kwestionują istnienie wolnej woli u człowieka. Zapoznałem
się z nimi gruntownie zanim napisałem niniejszy artykuł

Czy istnieje wolna wola?

https://www.youtube.com/watch?v=fttiIbQzXDU 

https://www.youtube.com/watch?v=fttiIbQzXDU
https://bioslawek.wordpress.com/2015/02/09/o-zaskakujacych-wnioskach-neodarwinistow-nieewoluujace-organizmy-popieraja-teorie-ewolucji/
https://bioslawek.wordpress.com/2015/02/09/o-zaskakujacych-wnioskach-neodarwinistow-nieewoluujace-organizmy-popieraja-teorie-ewolucji/
https://bioslawek.wordpress.com/2012/12/30/czy-mozna-twierdzic-ze-selekcja-naturalna-dobor-naturalny-jest-nieprzypadkowa-ze-tylko-mutacje-sa-przypadkowe/
https://bioslawek.wordpress.com/2012/12/30/czy-mozna-twierdzic-ze-selekcja-naturalna-dobor-naturalny-jest-nieprzypadkowa-ze-tylko-mutacje-sa-przypadkowe/


Wolna wola nie istnieje

https://www.youtube.com/watch?v=qeZO4YiS84w&t=117s 

Czy wolna wola istnieje?

https://www.youtube.com/watch?v=7MIgC62Qjl0

https://www.youtube.com/watch?v=7MIgC62Qjl0
https://www.youtube.com/watch?v=qeZO4YiS84w&t=117s


Wolna wola: prawda czy złudzenie?

https://www.youtube.com/watch?v=_Jwo3oJD6Ac

Sam Harris - Złudzenie wolnej woli

https://www.youtube.com/watch?v=ihXDOaKWztA

https://www.youtube.com/watch?v=ihXDOaKWztA
https://www.youtube.com/watch?v=_Jwo3oJD6Ac


Inne moje artykuły

Czym jest służenie Bogu z MIŁOŚCI? Czy ludzie są w stanie służyć Bogu całkiem
BEZINTERESOWNIE?

Posłuszeństwa czy ślepego posłuszeństwa _ Czego oczekuje od nas Bóg_ Czy wymaganie
doskonałości od Organizacji kierowanej przez niedoskonałych ludzi jest rozsądne_

Hipoteza płaskiej ziemi – Odpowiedź na argumenty płaskoziemców oraz pytania do nich.

Świadkowie Jehowy – ewolucja poglądów na temat szczepień ochronnych

Czy tzw. ubój rytualny zawsze musi się źle kojarzyć? Dlaczego Bóg dopuścił zabijanie
zwierząt i jedzenie mięsa przez ludzi?

BIBLIA ORAZ ZAWARTE W NIEJ METAFORY POETYCKIE – BIBLIA A NAUKA

Ofiara Jezusa Chrystusa – Dobrowolna czy w wyniku przymusu_

Jaki będzie los dzieci uśmierconych z nakazu_Bożego_

Jezus _głosił duchom będącym w_więzieniu_ (1_Piotra 3_19). Jak to rozumieć_ Czym jest 
dusza, duch, tchnienie, śmierć i zmartwychwstanie_ Funkcja duszy a neuronauka.

W Jakim sensie Mojżesz dawał Izraelitom do picia wodę z prochem ze złotego cielca_ 
Dlaczego złotego cielca możba było spalić_ Dlaczego tylu Izraelitow zginęło_ Dlaczego 40 
lat

1. Dlaczego józef w obliczu podejrzeń marii o zdradę nie wniósł oskarżenia do starszych 
izraela_ 2. Dlaczego chcąc ją odprawić został nazwany prawym człowiekiem skoro prawo 
Bo

W jaki sposób niedoskonała kobieta mogła urodzić doskonałego człowieka_

Tożsamość Jeźdzca na białym koniu – _Czterej Jeźdzcy Apokalipsy_

Kiedy wyginęły dinozaury_ Co Biblia mówi o_dinozaurach_

Czy w przeszłości geologicznej miały miejsce tzw. wielkie wymierania_ O metodzie 
datowania na podstawie skamieniałości_przewodnich.

Biblijne opisy wszechświata i ziemi zgodne z wynikami badań     naukowców

Jak rozumieć sprawozdanie o biblijnym potopie_ Czy przed potopem padał deszcz_ Czy 
miała miejsce fermentacja_

Dlaczego kariotypy mężczyzn i kobiet różnią się pod względem zestawów chromosomów 
płci skoro Ewa została utworzona z żebra     Adama?

Czy pasożyty zostały zaprojektowane w celu szkodzenia innym     organizmom?

https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/czy-pasoc5bcyty-zostac582y-zaprojektowane-w-celu-szkodzenia-innymc2a0organizmom.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/dlaczego-kariotypy-mc499c5bcczyzn-i-kobiet-rc3b3c5bcnic485-sic499-pod-wzglc499dem-zestawc3b3w-chromosomc3b3w-pc582ci-skoro-ewa-zostac582a-utworzona-z-c5bcebrac2a0adama.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/dlaczego-kariotypy-mc499c5bcczyzn-i-kobiet-rc3b3c5bcnic485-sic499-pod-wzglc499dem-zestawc3b3w-chromosomc3b3w-pc582ci-skoro-ewa-zostac582a-utworzona-z-c5bcebrac2a0adama.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/jak-rozumiec487-sprawozdanie-o-biblijnym-potopie_-czy-przed-potopem-padac582-deszcz_-czy-miac582a-miejsce-fermentacja_.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/jak-rozumiec487-sprawozdanie-o-biblijnym-potopie_-czy-przed-potopem-padac582-deszcz_-czy-miac582a-miejsce-fermentacja_.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/biblijne-opisy-wszechc59bwiata-i-ziemi-zgodne-z-wynikami-badac584c2a0naukowcc3b3w.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/czy-w-przeszc582oc59bci-geologicznej-miac582y-miejsce-tzw-wielkie-wymierania_-o-metodzie-datowania-na-podstawie-skamieniac582oc59bci_przewodnich.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/czy-w-przeszc582oc59bci-geologicznej-miac582y-miejsce-tzw-wielkie-wymierania_-o-metodzie-datowania-na-podstawie-skamieniac582oc59bci_przewodnich.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/kiedy-wyginc499c582y-dinozaury_-co-biblia-mc3b3wi-o_dinozaurach_.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/toc5bcsamoc59bc487-jec5badzca-na-biac582ym-koniu-_czterej-jec5badzcy-apokalipsy_.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/w-jaki-sposc3b3b-niedoskonac582a-kobieta-mogc582a-urodzic487-doskonac582ego-czc582owieka_.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/1-dlaczego-jc3b3zef-w-obliczu-podejrzec584-marii-o-zdradc499-nie-wnic3b3sc582-oskarc5bcenia-do-starszych-izraela_-2-dlaczego-chcc485c-jc485-odprawic487-zostac582-nazwany-prawym-c.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/1-dlaczego-jc3b3zef-w-obliczu-podejrzec584-marii-o-zdradc499-nie-wnic3b3sc582-oskarc5bcenia-do-starszych-izraela_-2-dlaczego-chcc485c-jc485-odprawic487-zostac582-nazwany-prawym-c.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/1-dlaczego-jc3b3zef-w-obliczu-podejrzec584-marii-o-zdradc499-nie-wnic3b3sc582-oskarc5bcenia-do-starszych-izraela_-2-dlaczego-chcc485c-jc485-odprawic487-zostac582-nazwany-prawym-c.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/w-jakim-sensie-mojc5bcesz-dawac582-izraelitom-do-picia-wodc499-z-prochem-ze-zc582otego-cielca_-dlaczego-zc582otego-cielca-moc5bcba-byc582o-spalic487_-dlaczego-tylu-izraelitow-zgin.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/w-jakim-sensie-mojc5bcesz-dawac582-izraelitom-do-picia-wodc499-z-prochem-ze-zc582otego-cielca_-dlaczego-zc582otego-cielca-moc5bcba-byc582o-spalic487_-dlaczego-tylu-izraelitow-zgin.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/w-jakim-sensie-mojc5bcesz-dawac582-izraelitom-do-picia-wodc499-z-prochem-ze-zc582otego-cielca_-dlaczego-zc582otego-cielca-moc5bcba-byc582o-spalic487_-dlaczego-tylu-izraelitow-zgin.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/jezus-_gc582osic582-duchom-bc499dc485cym-w_wic499zieniu_-1_piotra-3_19-jak-to-rozumiec487_-czym-jest-dusza-duch-tchnienie-c59bmierc487-i-zmartwychwstanie_-funkcja-duszy-a-neurona.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/jezus-_gc582osic582-duchom-bc499dc485cym-w_wic499zieniu_-1_piotra-3_19-jak-to-rozumiec487_-czym-jest-dusza-duch-tchnienie-c59bmierc487-i-zmartwychwstanie_-funkcja-duszy-a-neurona.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/jaki-bc499dzie-los-dzieci-uc59bmierconych-z-nakazu_boc5bcego_.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/ofiara-jezusa-chrystusa-dobrowolna-czy-w-wyniku-przymusu_.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/biblia-oraz-zawarte-w-niej-metafory-poetyckie-biblia-a-nauka.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/czy-tzw-ubc3b3j-rytualny-zawsze-musi-sic499-c5bale-kojarzyc487-dlaczego-bc3b3g-dopuc59bcic582-zabijanie-zwierzc485t-i-jedzenie-mic499sa-przez-ludzi.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/czy-tzw-ubc3b3j-rytualny-zawsze-musi-sic499-c5bale-kojarzyc487-dlaczego-bc3b3g-dopuc59bcic582-zabijanie-zwierzc485t-i-jedzenie-mic499sa-przez-ludzi.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/c59bwiadkowie-jehowy-e28093-ewolucja-poglc485dc3b3w-na-temat-szczepiec584-ochronnych.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/hipoteza-pc582askiej-ziemi-odpowiedc5ba-na-argumenty-pc582askoziemcc3b3w-oraz-pytania-do-nich.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/posc582uszec584stwa-czy-c59blepego-posc582uszec584stwa-_-czego-oczekuje-od-nas-bc3b3g_-czy-wymaganie-doskonac582oc59bci-od-organizacji-kierowanej-przez-niedoskonac582ych-ludzi-jest-r.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/posc582uszec584stwa-czy-c59blepego-posc582uszec584stwa-_-czego-oczekuje-od-nas-bc3b3g_-czy-wymaganie-doskonac582oc59bci-od-organizacji-kierowanej-przez-niedoskonac582ych-ludzi-jest-r.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/czym-jest-sc582uc5bcenie-bogu-z-mic582oc59bci-czy-ludzie-sc485-w-stanie-sc582uc5bcyc487-bogu-cac582kiem-bezinteresownie11.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/czym-jest-sc582uc5bcenie-bogu-z-mic582oc59bci-czy-ludzie-sc485-w-stanie-sc582uc5bcyc487-bogu-cac582kiem-bezinteresownie11.pdf


O trudnych do wyjaśnienia fragmentach Biblii

 MOJA-POLEMIKA-Z-BIOLOGIEM-MICHAŁEM-GRABOWSKIM-CZY-
WYEWOLUOWAŁ-NOWY-GATUNEK-KREWETKI-

 Rozmowa z CrazyNauka – kolejni facebookowi pseudonaukowi obroncy nauki 

Czym jest krytyczne myślenie? – Krytyczny – znaczy logiczny!

 _Biblia _ słowo Boże czy ludzkie__ – O tym w jaki sposób na gruncie nauki dowodzić 
prawdomówności tekstu Pisma Świętego

 Jak wygląda twój bieg po życie_

 ‚Debata: nihilista vs. chrześcijanin. „Czy Jezus może być autorytetem?”‚

  Epizod ze złotym cielcem rewelacyjny historycznie!

‚Debata: nihilista vs. chrześcijanin. 

„Czy Jezus może być autorytetem?”‚

Czy Świadkowie Jehowy tolerują seksualne napastowanie lub wykorzystywanie dzieci_ – 
Szerokie opracowanie wykazujące nonsens tego typu twierdzeń. Szeroki materiał 
dowodowy na podstaw

Czy ludzie naprawdę rodzą się z atawizmami w postaci prawdziwych ogonów_  Adwentyści 
a wojna

 Jezus – Historia Chrześcijaństwa

JeHoWaH – Bardzo szczegółowe, naukowe opracowanie na temat imienia Bożego i istoty 
znaczenia pojęcia _Imię_ dla narodu Izraela.      Liczne zestawienia tematyczne i obszerna 
bibliografia  _

JAK POWSTAŁO ŻYCIE_ PRZEZ EWOLUCJĘ CZY PRZEZ STWARZANIE__ – 
KSIĄŻKA

Jak Judaizm definiuje naturę Mesjasza. Pytania i odpowiedzi

Imię Boże w Nowym Testamencie -Bardzo obszerne opracowanie

 Spór wokół właściwej lokalizacji przecinka w Łukasza 23_43 cz. II

Semantyka-greckiego-słowa-σταυρός-26-03-2018 WERSJA POSZERZONA

Pilnie zważaj na proroctwo Daniela – dp

Piekło – miejsce wiecznych cierpień_

O Trzech Królach, gwieździe i dacie narodzin Chrystusa

OGIEŃ WIECZNY CZY TRWAJĄCY NA WIEKI

https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/ogiec584-wieczny-czy-trwajc485cy-na-wieki.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/o-trzech-krc3b3lach-gwiec5badzie-i-dacie-narodzin-chrystusa.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/piekc582o-e28093-miejsce-wiecznych-cierpiec584_.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/pilnie-zwac5bcaj-na-proroctwo-daniela-dp.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/semantyka-greckiego-sc582owa-cf83cf84ceb1cf85cf81cf8ccf82-26-03-2018-wersja-poszerzona.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/spc3b3r-wokc3b3c582-wc582ac59bciwej-lokalizacji-przecinka-w-c582ukasza-23_43-cz-ii.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/imic499-boc5bce-w-nowym-testamencie-bardzo-obszerne-opracowanie.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/jak-judaizm-definiuje-naturc499-mesjasza-pytania-i-odpowiedzi.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/jak-powstac582o-c5bcycie_-przez-ewolucjc499-czy-przez-stwarzanie__-ksic485c5bcka.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/jak-powstac582o-c5bcycie_-przez-ewolucjc499-czy-przez-stwarzanie__-ksic485c5bcka.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/jak-powstac582o-c5bcycie_-przez-ewolucjc499-czy-przez-stwarzanie__-ksic485c5bcka.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/jehowah-bardzo-szczegc3b3c582owe-naukowe-opracowanie-na-temat-imienia-boc5bcego-i-istoty-znaczenia-pojc499cia-_imic499_-dla-narodu-izraela-liczne-zestawienia-tematyczne-i-obszerna-biblio.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/jehowah-bardzo-szczegc3b3c582owe-naukowe-opracowanie-na-temat-imienia-boc5bcego-i-istoty-znaczenia-pojc499cia-_imic499_-dla-narodu-izraela-liczne-zestawienia-tematyczne-i-obszerna-biblio.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/jehowah-bardzo-szczegc3b3c582owe-naukowe-opracowanie-na-temat-imienia-boc5bcego-i-istoty-znaczenia-pojc499cia-_imic499_-dla-narodu-izraela-liczne-zestawienia-tematyczne-i-obszerna-biblio.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/jehowah-bardzo-szczegc3b3c582owe-naukowe-opracowanie-na-temat-imienia-boc5bcego-i-istoty-znaczenia-pojc499cia-_imic499_-dla-narodu-izraela-liczne-zestawienia-tematyczne-i-obszerna-biblio.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/jezus-historia-chrzec59bcijac584stwa.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/adwentyc59bci-a-wojna.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/adwentyc59bci-a-wojna.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/czy-ludzie-naprawdc499-rodzc485-sic499-z-atawizmami-w-postaci-prawdziwych-ogonc3b3w_.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/czy-c59bwiadkowie-jehowy-tolerujc485-seksualne-napastowanie-lub-wykorzystywanie-dzieci_-szerokie-opracowanie-wykazujc485ce-nonsens-tego-typu-twierdzec584-szeroki-materiac582-dowodowy-na-p.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/czy-c59bwiadkowie-jehowy-tolerujc485-seksualne-napastowanie-lub-wykorzystywanie-dzieci_-szerokie-opracowanie-wykazujc485ce-nonsens-tego-typu-twierdzec584-szeroki-materiac582-dowodowy-na-p.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/czy-c59bwiadkowie-jehowy-tolerujc485-seksualne-napastowanie-lub-wykorzystywanie-dzieci_-szerokie-opracowanie-wykazujc485ce-nonsens-tego-typu-twierdzec584-szeroki-materiac582-dowodowy-na-p.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/debata-nihilista-vs-chrzec59bcijanin-czy-jezus-moc5bce-byc487-autorytetem4.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/debata-nihilista-vs-chrzec59bcijanin-czy-jezus-moc5bce-byc487-autorytetem4.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/epizod-ze-zc582otym-cielcem-rewelacyjny-historycznie.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/debata-nihilista-vs-chrzec59bcijanin-czy-jezus-moc5bce-byc487-autorytetem3.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/jak-wyglc485da-twc3b3j-bieg-po-c5bcycie_.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/biblia-_-sc582owo-boc5bce-czy-ludzkie__-o-tym-w-jaki-sposc3b3b-na-gruncie-nauki-dowodzic487-prawdomc3b3wnoc59bci-tekstu-pisma-c59bwic499tego.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/biblia-_-sc582owo-boc5bce-czy-ludzkie__-o-tym-w-jaki-sposc3b3b-na-gruncie-nauki-dowodzic487-prawdomc3b3wnoc59bci-tekstu-pisma-c59bwic499tego.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/czym-jest-krytyczne-myc59blenie-krytyczny-znaczy-logiczny.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/rozmowa-z-crazynauka-kolejni-facebookowi-pseudonaukowi-obroncy-nauki.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/moja-polemika-z-biologiem-michac582em-grabowskim-czy-wyewoluowac582-nowy-gatunek-krewetki.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/moja-polemika-z-biologiem-michac582em-grabowskim-czy-wyewoluowac582-nowy-gatunek-krewetki.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/o-trudnych-do-wyjac59bnienia-fragmentach-biblii2.pdf


Ofiary złożone na ołtarzu Bellony

Odstępcy z Silentlambs Obrońcy molestowanych dzieci czy następni _chorzy umysłowo_ 
Czyli, czy FBI przeszuka dom Bowena_

Kto byl dostojnym Teofilem z prologów do Ew ŁUKASZA i DzAp_

Kim jest Archanioł Michał_ – Obszerne opracowanie

 Zgodność Biblii z nowoczesną psychologią_   O zasadach wybaczania innym oraz sobie. O 
miłości do bliźniego i własnych prawach. O prawie do zachowywania własnej tożsamości i 
zdan

Zbrodniarz ksiądz Tiso

Zakonnica chce legalizacji aborcji i eutanazji oraz zniesienia kapitalizmu! Naprzód, siostro! 
Rozmowa z benedyktynką Teresą Forcades

Uniwersalny schemat obrony popełnionych zbrodni [popełnionych przez inkwizycję]

Tyrania optymizmu. Stefan Chwin_ Szkoła powinna uczyć, jak żyć w klęsce.

SKĄD SIĘ WZIĘŁY OBRĄCZKI NA ŚLUBACH, URODZINY, IMIENINY, 
OBCHODZENIE ROCZNICY ŚLUBU_   O POCHODZENIU SŁOWA _HADES_, 
GENEZA I ZNACZENIE POGAŃSKICH IMION ITD..

LGBTQ chce „wychowywać” nasze dzieci

jednorodzony_-_zrodzony_-_pierworodny_-_pierworodny-wszelkiego-stworzenia_-jezus-
jako-_poczc485tek-archc3a9-stworzenia-boc5bcego_-_nowe-imic499-jezusa_-jezus-jako-

_potc499c5bcny

https://bioslawek.files.wordpress.com/2017/06/jednorodzony_-_zrodzony_-_pierworodny_-
_pierworodny-wszelkiego-stworzenia_-jezus-jako-_poczc485tek-archc3a9-stworzenia-
boc5bcego_-_nowe-imic499-jezusa_-jezus-jako-_potc499c5bcny.pdf

Moje facebookowe grupy dyskusyjne i strona

Teoria inteligentnego projektu w przyrodzie

Grupa:

https://www.facebook.com/groups/teoriaID/ 

Strona:

https://www.facebook.com/kjhkjhuhjuh/ 
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Biblia w świetle faktów naukowych -Grupa:

https://www.facebook.com/groups/1492288274432368/ 

Biblia a psychologia:

https://www.facebook.com/groups/1637046992975708/ 

Mój blog

Czym jest dowód a czym wyjaśnienie?

https://bioslawek.wordpress.com/2018/05/19/1-czy-wyjasnienie-musi-miec-wyjasnienie-2/ 

https://bioslawek.wordpress.com/2018/05/19/1-czy-wyjasnienie-musi-miec-wyjasnienie-2/
https://www.facebook.com/groups/1637046992975708/
https://www.facebook.com/groups/1492288274432368/


Mój profil na facebooku:

https://www.facebook.com/slawek.bioslawek  

https://www.facebook.com/slawek.bioslawek
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