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Streszczenie 

Świątynie gotyckie zachwycają nas bogactwem architektonicznych rozwiązań, porządkiem i harmonią 

elementów budowy, pięknem dekoracji. Jednak prawdziwy  sens oraz znaczenie tej sztuki nie odnosi się 

tylko do wizualnych  efektów, nie jest wyłącznie rezultatem myśli i wyobraźni architektów. Autentyczna 

sztuka sakralna wykracza poza ludzką indywidualność, otwiera przed nami bogaty świat obiektywnych 

treści i znaczeń zakorzenionych w metafizyce, filozofii i kosmologii. Katedry średniowiecza kryją w 
sobie tajemnicę, którą w szczególności tłumaczy matematyka. Poniżej pokażę w jaki sposób człowiek 

wieków średnich wykorzystując zasady matematyki dokonywał przejścia z ‘profanum’ do ‘sacrum’.  

1 Wprowadzenie   

Podejście współczesnego człowieka do świata jest wyraźnie zdesakralizowane. W naukowym 

podejściu do rzeczywistości nie ma miejsca na symbol i tajemnicę. Świat jest postrzegany 

dynamicznie jako obraz procesów i zjawisk, których istotę należy wyjaśnić w oparciu o przyjęte 

naukowe zasady. Tymczasem średniowieczne widzenie świata uwzględnia przede wszystkim 

wewnętrzną strukturę świata, jego hierarchiczną architekturę sięgającą metafizyki Platona, którą 

przejęli pierwsi Ojcowie Kościoła. Podstawowa symbolika chrześcijańska zakorzeniona w 

symbolice kosmologicznej stała się szyfrem, który pomagał człowiekowi dotrzeć do prawdy o 

świecie. Każda budowla sakralna budowana była na podobieństwo uporządkowanego kosmosu, 

stanowiła odzwierciedlenie wewnętrznej, matematycznej struktury uniwersum. „Jest to rzecz 

naprawdę cudowna, że w swej małości świątynia może odzwierciedlić cały wielki świat …” – pisał 

Św.Maksym Wyznawca. Spróbujmy wniknąć w odmienny porządek świata zbudowany na 

starożytnej kulturze i filozofii, ażeby odczytać niezwykłe przesłanie zakodowane w 

geometrycznych figurach, liczbie i proporcji. 

2 Boski Architekt Porządku 

Społeczeństwo okresu średniowiecza otrzymało bogaty spadek myśli i wierzeń antycznych. Można 

było czerpać wiedzę z księgozbiorów pogańskich, żydowskich, wczesnochrześcijańskich, jak 

również z arabskich przekładów i komentarzy pism starożytnej Grecji. Znana była filozofia Platona 

i Arystotelesa, chociaż niejednokrotnie trzeba było podejmować dalekie wyprawy po taką wiedzę. 

Na bazie niejednokrotnie sprzecznych treści zawartych w różnorodnych źródłach powstał  jednak 

wyjątkowo jednorodny i harmonijny obraz świata zobrazowany w średniowiecznym Modelu 
wszechświata [5]. 

Świat został stworzony przez Boga jako dzieło rozumne i uporządkowane, cały wszechświat jest 

organizmem harmonijnym i hierarchicznym, rozwija się w sposób celowy - to podstawowe 

założenie w rozumowaniu człowieka wieków średnich. Wszystko ma swoje miejsce w ustalonym 

porządku świata i dodatkowo musi w nim być miejsce na wszystko. Każda rzecz ziemskiego świata 

ukazuje boską mądrość, jest znakiem danym od Boga. Cały świat widzialny jest tylko wizerunkiem 

niebiańskiej rzeczywistości i ma prowadzić człowieka ku Bogu. Koncepcja ta stanowi wyraźne 
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odniesienie do metafizyki Platona, wg którego otaczający świat to tylko cień rzeczywistości 

doskonałej. Geometria i liczba pochodzą ze świata doskonałego, a Bóg uczynił je podstawowym 

narzędziem w tworzeniu świata widzialnego „według miary, liczby i wagi” (Mdr 11,20). „Bóg jest 

Geometrą”, jak mówił Platon i „geometryzuje nieustannie”. Stąd Stwórca wieków średnich 

uważany był za Wielkiego Architekta Wszechświata. Spójrzmy na średniowieczną miniaturę 

francuską z XIII wieku (rys.1). Bóg w trakcie aktu stwórczego rysuje cyrklem wielkie koło, co 

może stanowić odniesienie do słów Pisma Św. „Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił 

sklepienie nad bezmiarem wód, …, gdy kreślił fundamenty pod ziemię” (Księga Przysłów 8, 27-29). 

Doskonałym odzwierciedlaniem takiej idei Boga jest okno witrażowe w benedyktyńskim klasztorze 
z Malvern Priory z drugiej połowy XV wieku (rys.2).  

Czy możliwe było poznanie Boga Stwórcy? W jaki sposób człowiek mógł 

kontaktować się z doskonałym, boskim światem? Kluczem do 

zrozumienia porządku nadprzyrodzonego stał się symbol łączący 

przedmiot materialny z jego sensem duchowym. „Symbolika jest nauka 

zachwycającą, rzucającą cudowne światło na poznanie Boga i 

stworzenia” – Mgr Landriot [1]. Symbolika stała się kluczem do poznania 

prawdy o świecie. Przejęła ją przede wszystkim sztuka sakralna, w której 
symbole teologiczne jak i kosmologiczne odkrywają swoje piękno i blask. 

 

Rys.1 Bóg używający geometrii do kreacji świata [11],  

Manuscript illustration Clark Kenneth. Civilization NY:Harper1969.p.52  

 

     Rys. 2  Bóg Stwórca w oknie klasztoru Malvern Priory [2] 

3 Tajemnicze katedry „bez ścian” 

W połowie XII wieku wielkim opactwem Saint-Denis we Francji zarządzał opat Suger. Był 

człowiekiem wyjątkowej wiedzy, jak i energii. Wnikliwie wczytywał się w teologiczne pisma 

Pseudo-Dionizego Areopagity (błędnie przypisywane pierwszemu biskupowi Aten – Dionizemu 

Areopagicie) pochodzące najprawdopodobniej z V wieku. Teksty te stały się podstawą życia 

duchowego w świecie bizantyjskim, a następnie po przetłumaczeniu na łacinę zyskały duże 

znaczenie na  Zachodzie. Chrystus powiedział: „Ja jestem światłością świata, kto za mną idzie nie 

będzie żył w ciemnościach, lecz będzie miał światłość żywota”(J 8,12). Ten cytat miał podstawowe 

znaczenie dla myśli Pseudo-Dionizego. Uznawał on, że Bóg jest światłem, które przenika cały 

świat, uświęca i oświeca człowieka. Ziemskie światło wg niego to tylko odbicie boskiego, 

promieniującego piękna. Stąd światło w średniowieczu traktowane było w sposób szczególny, a 

ideą Sugera stało się wprowadzić jak najwięcej światła do świątyni. Około roku 1140 rozpoczęto 
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więc przebudowę tamtejszego kościoła. I właśnie to dzieło – bazylika Saint-Denis – uważana jest za 
jeden  z pierwszych przykładów stylu gotyckiego.  

Jak wpuścić światło do świątyni? Dzięki łukom przyporowym, sklepieniom krzyżowo-żebrowym 

mogły pojawić się fascynujące okna gotyckie o niespotykanych wcześniej rozmiarach, powiększane 

do granic możliwości. Genialne rozety z witrażami i przebogatą maswerkową dekoracją otwarte na 

niebiańskie światło, stały się niezwykłym łącznikiem między Niebem i Ziemią. Już pierwszy rzut 

oka na imponujące maswerkowe okna daje nam pewność, że w kontakcie z boskim światłem 
pośredniczy geometria.     

    

           Rys.3 Rozeta z katedry Notre Dame w Paryżu                Rys.4 Okna w bazylice Saint-Denis  

Każda katedra gotycka jako obiekt sakralny stawiana była zawsze na podobieństwo całego 

kosmosu. Stanowiła jego odbicie strukturalne w sensie ładu, jedności oraz wzajemnego odniesienia 

elementów. Porządek ukryty w matematycznych formach architektonicznych środków najlepiej 

zapewniał osiągnięcie tego celu. Dlatego cała katedra jest znakomitym przykładem harmonii liczb. 

„Wszystko zostało urządzone według Liczby” – mówił Pitagoras (wg Jamblicha). Chrześcijanin, 

człowiek średniowiecza wierzył w tą zasadę, zgodną przecież z przesłaniem Pisma Świętego.  

Uznawał, że cały kosmos, pełen ładu i porządku ma strukturę  matematyczną i cała ziemska 

rzeczywistość naśladuje ten układ. To przeświadczenie w sposób szczególny inspirowało 

architektów i artystów tego okresu. Dzieła sztuki, które pozostawili po sobie są piękne same w 

sobie, niezależnie od subiektywnego odbioru. Gotyckie świątynie emanują boskim pięknem, 

ponieważ zostały zrealizowane według artystycznych wzorów tak, aby „zapanować mogła Liczba 

istniejąca od zawsze w umyśle Boga Stworzyciela” (Nikomach z Gerazy). Niezwykłe wrażenia 

jakie wywołuje w nas sztuka sakralna wieków średnich dają się wytłumaczyć tylko poprzez 
matematykę.  

Jaka jest więc ta geometria, która ma  zdolność uświęcania i jest kluczem do zrozumienia gotyku. 

 4 Wprowadzenie do matematycznej kontemplacji uniwersum 

Podstawowe założenie w średniowiecznym obrazie świata o istnieniu matematycznego porządku 

we wszechświecie zadecydowało o wyjątkowym podejściu do geometrii. Geometria, podstawa 

średniowiecznej architektury, aż do czasów nowożytnych uważana była za naukę świętą. „Każdy 

musi pamiętać, że dla człowieka średniowiecza geometria była boską działalnością. Bóg był 

Wielkim Geometrą i jego koncepcja inspirowała architektów” (ang. historyk sztuki Kenneth Clark 

1969 - tł. własne) [6]. 

Zacytowany wcześniej fragment Księgi Mądrości kryje wyraźną sugestię, że matematyka może być 

odpowiednim językiem do czytania z Księgi Natury. Każdy język posługuje się literami, słowami. 
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Każda znak czy słowo - w tym przypadku liczba, proporcja, geometryczna figura, geometryczny 

wzór - przekazuje określone znaczenie. Tworzy się w ten sposób pewien geometryczny kod, który 

pozwala rozumieć dzieło stworzenia, stanowi odniesienie do tego co niewidzialne. Platon uważał 
geometrię za najbardziej zredukowany i idealny język do przekazania filozoficznych myśli.  

Bóg Geometra kreśli cyrklem koło. Koło wyróżnia się spośród innych figur geometrycznych 

doskonałością – wszystkie punkty pozostają w tej samej relacji w stosunku do centrum. 

Św.Augustyn  pisał: „Bóg jest  jak koło, którego środek może być wszędzie, a obwód nigdzie”.  

„Koło jest Niebem” - tak mówił Św.Bernard. Stąd wszystko co materialne brało swój początek z 

koła i każdą konstrukcję średniowiecza wyprowadzano z koła. Podstawowe figury geometryczne 

biorące udział w geometrycznych konstrukcjach - trójkąt równoboczny, kwadrat, sześciokąt, 

ośmiokąt foremny, rysowano w oparciu o okręgi.  

Dla każdego chrześcijanina oczywistym jest fakt, że prototypem każdej świątyni chrześcijańskiej 

jest Jeruzalem niebieskie przedstawione w Apokalipsie Św. Jana.„A miasto układa się w 

czworobok, długość jest tak wielka jak i szerokość”(Ap21, 16). A więc Święte Miasto 
zlokalizowane zostało na kwadracie. 

Koło i kwadrat są symbolami pierwotnymi, które można interpretować w różnych wymiarach. W 

porządku metafizycznym wyobrażają boską Doskonałość. Bóg, nieograniczona Jedność, 

Nieskończoność podobnie jak koło bez początku i końca, Niezmienniczość i Wieczność, której 

obrazem jest „stabilny” kwadrat [1]. W sensie kosmologicznym koło jest formą Nieba, kwadrat, 

najdoskonalszy wielokąt o czterech bokach odnosi się do Ziemi i nawiązuje do fizycznego świata 

materialnego. Niezwykle proste, harmonijne  połączenie kwadratu i koła - kwadrat wpisany w koło 

nie musi być tylko zwykłą, estetyczną kombinacją geometrycznych figur. To głęboki wyraz prawdy 

o człowieku i kosmosie, ich wzajemnych relacjach. Ta prosta geometryczna forma odzwierciedla 

obecność boskiego pierwiastka we wszystkim, co jest związane z Ziemią i człowiekiem. Koło - 

instrument boskiego działania, reguluje ziemskie życie. „Ziemia jest w pewnym sensie 

„nieruchoma”, pasywna i „wydana” na działanie Nieba” [1]. Ten obraz łaczący ziemski aspekt 

egzystencji z perspektywą niebios, pojawiał się w wierzeniach różnych czasów.  

Kwardat wpisany w koło dominuje w budowlach sakralnych. Jest to punkt wyjścia wielu planów i 
układów architektonicznych średniowiecza.  

5 Sekrety średniowiecznej geometrii  

W jaki sposób działali zatem budowniczowie katedr, których zadaniem było realizowanie boskich 

zamysłów? W jaki sposób tworzyli podziwiane przez wielu artystyczne arcydzieła? Czy jesteśmy w 
stanie dotrzeć do tych tajemnic średniowiecznego świata? 

Popatrzmy teraz na kilka przedstawionych poniżej prostych wzorów geometrycznych: 

 

    

                Rys.5      Rys. 6     
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   Rys. 7          Rys. 8  Rys. 9       Rys. 10  Rys. 11 

Mamy tutaj różne układy kwadratów i trójkątów równobocznych związanych z kołem. Wszystkie 

biorą swój początek z koła, a następnie rozwijane są z trójkąta lub kwadratu (patrz konstrukcje na 

rys.5, 6). Są to najprostsze przykłady motywów ad qadratumi ad triangulum, ważnych planów 

stosowanych w architekturze i sztuce. Każdy wzór przedstawiony na rysunkach 5 – 11 

charakteryzuje się pewnego typu symetrią i wyznacza ściśle określone podziały odcinków, 

zapewniając w ten sposób zachowanie odpowiednich proporcji. Proporcje, których tak chętnie 

poszukujemy w architekturze zawsze wynikały z prostych geometrycznych operacji.  

Wbrew pozorom, próba dotarcia do matematycznych sekretów średniowiecznych architektów nie 

musi być skazana na niepowodzenie. Na uwagę w dochodzeniu do tej prawdy zasługują badania i 

analizy Josepha Colina Dudleya zapisane w pracy doktorskiej “By Crafft of Ewclyde: The 

Sacramental Geometry of Peterborough Cathedral” - University of South Australia, 2001 ([6]), a 

następnie rozwinięte w pozycji „Canterbury Cathedral”-  Xlibris Corp, 2010.  

Powszechnie geometria rozumiana jest jako gałąź matematyki, której przedmiotem badań są figury 

geometryczne na płaszczyźnie i w przestrzeni, ich właściwości, miary, wzajemne relacje. Dla 

budowniczych w wiekach średnich pojęcie to określało niewiele więcej niż zbiór zasad do 

tworzenia geometrycznych szkiców z użyciem najprostszych ‘narzędzi’ – cyrkla i linijki. Geometria 

stała się  pewnego rodzaju rzemiosłem. Nie zawierała żadnych definicji, aksjomatów, dowodów. 

Nie potrzebowała zbędnych słów, obliczeń. Można ją określić jako geometrię rysunku, tworzonego 

wg określonych reguł zapewniających określone proporcje [6]. Taki rysunek był tylko pewnego 

rodzaju siatką, z której dzięki niebywałej wyobraźni architektów zaczął wyłaniać się właściwy 

projekt budowli  - planu, fasady, maswerkowych ornamentów. Czytelnie obrazują to plany 

elementów angielskiej katedry w Peterborough, przedstawione w pracy Colina Dudleya [6]. 

 

Rys.12 Geometria centralnego, szczytowego okna Peterborough Cathedral  [5] 
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Oczywistym było, że geometryczne działania architektów średniowiecza opierały się na postulatach 
Euklidesa. Ograniczone były jednak poniższymi warunkami: 

a) każda konstrukcja bierze początek z koła, 

b) każda konstrukcja zapewnia zachowanie symetrii. 

Pierwszy z nich wyraźnie odwołuje się do symboliki przedstawionej w poprzednim rozdziale. Drugi 
warunek ma korzenie w średniowiecznej wierze w kosmos pełen harmonii i równowagi. 

Wiele konstrukcji sztuki gotyckiej opiera się na siatkach ad quadratum i ad triangulum. 

Konstrukcje na bazie pięciokąta foremnego stosowane były rzadziej i raczej w późniejszym okresie 

średniowiecza. I tak przyglądając się rozecie katedry w Lozannie bez trudu odnajdziemy wyraźne 
cechy geometrii ad quadratum. Spójrzmy na poniższy rys.13. 

 

 

   Rys. 13 Rozeta katedry w Lozannie, jej obraz oraz podstawowa siatka geometryczna ad quadratum. 

Analizując układ elementów geometrycznych różnych maswerków gotyckich okien bez trudu 

odnajdziemy porządek wyznaczony przez plany ad quadratum i ad triangulum.  Spróbujmy 

przenieść się w wieki średnie, ustawić się w roli średniowiecznego architekta i poeksperymentować 
w duchu średniowiecza. Jak mogło rodzić się piękno arcydzieł tego okresu?  

6  Rozeta katedry w Metz 

Celem naszym będzie konstrukcja obrazu rozety katedry w Metz z wykorzystaniem planu ad 

quadratum.  

 

Rys.14 Rozeta katedry w Metz [11] 

Zacznijmy od sporządzenia planu określającego geometrię rozety.   
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Rys. 15 Geometria rozety w Metz 

Geometria rozety wyznaczona jest przez dwie siatki: czerwoną ad quadratum oraz żółtą siatkę, 

którą uzyskujemy łącząc co piąty punkt na okręgu rozety.  

Gdy mamy już siatkę konstrukcji, możemy przystąpić do wyznaczania podstawowych elementów 

wzoru – ostrołuków zewnętrznych, wewnętrznych, łuków trójlistnych oraz okręgów i trójkątów 
krzywoliniowych Reuleaux z wpisanymi wielolistnymi elementami.  

6.1 Ostrołuki zewnętrzne 

Podstawowe ostrołuki rozety wyznaczają dwa łuki oparte na głównych promieniach rozety. 

Musimy zatem znaleźć środki okręgów, w których zawierają się szukane łuki. W wyznaczaniu tych 

środków pomocny będzie dodatkowy okrąg (duży pomarańczowy okrąg na rys. 16) wyznaczony 

przez dane punkty siatki. Punkty przecięciu tego okręgu z dwusiecznymi kątów o wierzchołku w 

środku rozety i ramionach określonych przez główne promienie rozety to środki poszukiwanych 

okręgów (rys.16). Każdy z poszukiwanych okręgów przechodzi oczywiście przez wierzchołek 

ostrołuku, co jednoznacznie określa ich promień.   

 

Rys. 16 Konstrukcja ostrołuków zewnętrznych 

6.2 Ostrołuki wewnętrzne 

W każdy większy ostrołuk zewnętrzny wpisane są dwa mniejsze ostrołuki wewnętrzne. Zauważmy, 

że wierzchołki tych łuków leżą na okręgu wpisanym w siatkę ad quadratum. Podobnie jak wyżej 

musimy umiejscowić środki okręgów niezbędnych przy wyznaczaniu tych elementów rozety. 
Konstrukcję poszukiwanych łuków prezentuje poniższy rysunek. 



 Teksty Konferencji Mathpad 2012, UMK, Toruń, 22-25 Sierpnia 2012   

 

 

8 

 
Rys. 17 Konstrukcja ostrołuków wewnętrznych 

Kąty ostrołuków z podpunktów 1) i 2) nie są przystające, jednak różnica ich miar wynosi tylko 

niecały                   . Przez kąt ostrołuku rozumiemy tutaj kąt między styczną w 
wierzchołku ostrołuku i osią symetrii tego ostrołuku. 

6.3 Trójlistne łuki w ostrołukach wewnętrznych 

Kreślenie takiego łuku można przeprowadzić na kilka sposobów w zależności od tego jaką 

rozwartość łuku chcemy uzyskać. Dla uproszczenia zdecydujemy się tutaj na schemat standardowy. 

A zatem, na początku rysujemy trójkąt wpisany w ostrołuk, co ilustruje obraz z lewej strony rys. 18.  

Wystarczy teraz znaleźć środki kolejnych boków tego trójkąta, ażeby narysować trzy okręgi o 

środkach w wyznaczonych punktach i promieniach równych połowie długości danego boku. 
Znalezione okręgi wyznaczają łuki kreślonego elementu rozety. 

     

Rys. 18 Konstrukcja łuków trójlistnych 

 

6.4 Okręgi i trójkąty Reuleaux z wpisanymi wieloliściami 

Konstrukcja wymaganych obiektów rozety jest dość prosta, w zasadzie bez opisu wystarczy ją 

zobrazować na rysunku. Przeanalizujmy dokładnie rys 19. 
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Rys. 19 Konstrukcja okręgów i trójkątów Reuleaux 

Kilka słów uwagi wymaga konstrukcja krzywoliniowego trójkąta. Na rys.19 wyraźnie widać, że 

jeden z wierzchołków tego trójkąta położony jest na okręgu wyznaczonym przez wierzchołki 

ostrołuków wewnętrznych. Konstrukcję zaczynamy od okręgu stycznego do brzegu dużego koła 

rozety (kolor czerwony), o środku położonym w wyznaczonym wierzchołku. Po dorysowaniu  

dwóch pozostałych okręgów o tym samym promieniu (także kolor czerwony) wyznaczamy drugi, a 

następnie symetrycznie ułożony trzeci wierzchołek naszego krzywoliniowego trójkąta. Teraz 
pozostaje tylko narysowanie boków trójkąta (okręgi niebieskie), co nie wymaga wyjaśnień.  

W skonstruowane okręgi i trójkąty wpisujemy trój- i cztero – liście oraz kolorujemy wszystko dla 

uzyskania efektu witrażowego okna. Zauważmy, że czteroliść środkowy rozety wpisany jest w 

okrąg wyznaczony poprzez siatkę ad quadratum. Każdy element artystycznego obrazu w sztuce 

gotyckiej ma bowiem dokładnie określone miejsce wyznaczone przez geometryczną strukturę 

dzieła. Estetyczne wyczucie artysty architekta nie miało istotnego znaczenia w procesie 

powstawania tej struktury. Działania budowniczych podporządkowane były wyższym celom. 

Obróbka surowego materiału, cudowny porządek wyłaniający się z chaosu za pośrednictwem 

geometrii, dawały budowniczym  poczucie przedłużania boskiego dzieła stworzenia.  

 Ostateczny rezultat naszego geometrycznego postępowania widoczny jest poniżej. 

                                                
          Rys. 20 Obraz rozety katedry w Metz                    Rys. 21 Pokolorowany obraz rozety w Metz - łuki trójlistne 

                                                                                                        skonstruowano wg nieco innego schematu  

Przeprowadzone konstrukcja rozety nie jest ściśle precyzyjna z matematycznego punktu widzenia, 

jeśli wziąć pod uwagę spełnienie warunków styczności. Można jednak przypuszczać, że tak 

uzyskana dokładność zaspokajała potrzeby architektów. Wzory geometryczne średniowiecza 

bywały tak oryginalne i pomysłowe, że nie zawsze możliwe było przeprowadzenie ścisłej 

konstrukcji przy pomocy cyrkla i linijki [9]. Tak więc konstrukcje przybliżone, podobnie jak ta 

zaprezentowana powyżej, musiały być szeroko rozpowszechnione w średniowieczu .  
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7  Czy nauka współczesna widzi  ‘sacrum’ we Wszechświecie? 

Mistrzowie gotyckich katedr na podobieństwo platończyków i pitagorejczyków za obsesję uznawali 

związek miedzy Bogiem i światem, w którym pośredniczyła geometria. „Bóg jest Geometrą” to 

zdanie, które tak głęboko poruszyło wyobraźnię ludzi średniowiecza. „Bóg jest matematykiem” – 

podobne stwierdzenie, podobna prawda, ale wyrażona przez Jamesa Jeansa, fizyka XX wieku. 

Niezależnie od tego jak rozumiemy takie zdanie dzisiaj, nauka ciągle wraca do „duchowych” 

aspektów wszechświata i  matematyka ciągle ma w tym swój udział. Wszechświatem rządzą zasady 

na podobieństwo praw władających matematyką. „Bóg myśli matematycznie i nasze 

zmatematyzowane nauki nie są niczym innym jak tylko próbą odcyfrowania tego Zamysłu” pisze 

ks.Michał Heller w swojej książce „Filozofia przypadku”. Matematyka, filozofia, teologia spotykają 

się dla wyjaśnienia prawdy o świecie. 

Uwagi: Opracowanie i wykonanie przedstawionych konstrukcji - Elżbieta Stróżecka. Wszystkie 
konstrukcje zostały sporządzone w programie Geometry Sketchpad 5.  
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