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Echo pleneru

Tematem tegorocznego pleneru jest "Chaos". 
Wed ług s łownika polskiego oznacza to: 
"nieporządek, bezład". 
W  kosmologii starożytnych Greków oznacza  
pierwotny  stan materii, z której powstał świat. 
Synonimy to "bałagan" i "miszmasz".

Czym jest “chaos” z perspektywy różnych dziedzin 
nauki? Dowiemy się od naszych nauczycieli podczas 
zajęć na tegorocznym plenerze. Na początek wersja 
pana Mirka Nadymusa w rozmowie z samym sobą:

- Co to jest chaos?
- Przeciwieństwo porządku, 
nieprzewidywalność… niepewność, co się 
wydarzy…
- Może jakiś przykład?
- Prognozowanie pogody, turbulentny (burzliwy) 
przepływ a czasami wypowiedzi 
niekompetentnych ludzi.
- A co to jest chaos w języku matematyki?
- Nie jest to jednoznacznie określone.
- Ale z pewnością jest dominująca definicja...
- Tak… duża wrażliwość ewolucji układu na 
warunki początkowe…

- W takim razie proszę o przybliżenie czym 
jest tajemniczy układ, czy to są równania 
podobne do tych, o których uczymy się w 
szkołach?
- Nie do końca. O ile w szkolnych równaniach 
obiektami są liczby, to w przypadku omawianych 
układów obiekty to zależności funkcyjne, które w 
uproszczeniu można traktować jako krzywe w 
przestrzeni. 
- A co to są warunki początkowe?
- To jest stan układu na początku obserwacji 
(konkretny punkt w przestrzeni), który będzie 
ulegał ewolucji.
- Czym zatem jest duża wrażliwość takiego 
układu na warunki początkowe?
- Oznacza ona, że dla każdej, nawet najmniejszej 
zmiany warunku początkowego ewolucja układu 
po pewnym czasie będzie całkiem inna w 
porównaniu z ewolucją układu niezaburzonego
- Kiedy odkryto tak dziwne zachowanie się 
niektórych układów?
- Badania nad chaotycznością układów zostały 
zainspirowane eksperymentami i obliczeniami 
przy użyciu komputerów w latach 
sześćdziesiątych.
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CHAOS - przeciwieństwo porządku

Echo pleneru
Edycja “Kociaków”

HORROR  KORYTARZE
( Białe ściany, kilka świateł, po dwóch 
stronach korytarza niezliczona ilość drzwi 
przypominają psychiatryk lub szpital. Nic 
podobnego! Są to korytarze w ośrodku 
“Słowińska Perła'' w Rowach, w którym szkoła 
artystyczna spędza tegoroczny plener. 
Wrażenie uczniów, że znajdują się w szpitalu 
dopełniła Pani Justyna Jasiorkowska.
- Zapraszam do sali sypialnianej nr 13 - wołała 
wyznaczając, gdzie uczniowie mają swoje pokoje. 
Na stronie internetowej ośrodka, wszystko 
przedstawione było bardzo ładnie, niestety w 
rzeczywistości tak nie jest. 
Wieczorem korytarz jest pusty, ale na szczęście są 
zapalone małe lampki, by nikt się nie przestraszył. 
Pokoje także przerażają uczniów.

Iśka i Saba

OBÓZ PRZETRWANIA
Pomiędzy "przytulnie", a "ciasno" jest cienka granica. 
Niestety dowiedziały się  o tym osoby jadące 
autobusem w tym roku na plener do Rowów.
Podczas długiej jazdy zdesperowani uczniowie 
zwieszali się z foteli a gdy ich "sąsiedzi" zasypiali 
szybko prostowali nogi. Najczęściej lądowały one 
przed twarzą niewinnej ofiary. 
Uczniowie zmuszeni byli również do nauczenia się 
funkcjonowania bez powietrza, któremu w autobusie 
do świeżości sporo brakowało. 
Gdyby ktoś miał ochotę wybrać się na obóz 
przetrwania - zapraszamy do naszego, pięknego 
autokaru. Następna okazja w trakcie powrotu do 
Zakopanego. 
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