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1. Wstępniak
W Nowym Roku 2008 Ŝyczymy, by się Wam wszystko
składało, a nie gniotło ani rwało
Od ostatniego numeru Biuletynu minęło duŜo czasu –
znacznie więcej niŜbyśmy chcieli. Praktycznie cały wolny
czas poświęcamy nowej ksiąŜce o kręciołkach. Widać juŜ
światełko w tunelu, więc jest i nadzieja, Ŝe Biuletyn będzie
częściej.
Ale juŜ dzisiaj przypominamy: zarezerwujecie sobie termin
2 – 4.05.2008 i przyjedźcie na VII Plener Origami (w Porębie
koło Myślenic). Szczegóły juŜ wkrótce.

2. Kręciołkowa galeria
Zakładamy w biuletynie taką małą galerię. Będziemy w niej
zamieszczać zdjęcia nowych modeli kręciołków.

3. Konferencja SNM w Kielcach
Z przyjemnością zawiadamiamy, Ŝe XVII Krajowa Konferencja Stowarzyszenia
Nauczycieli Matematyki odbędzie się w Kielcach w dniach od 01 do 04 lutego 2008 r. (od
piątku do poniedziałku). Jak zwykle będzie origami – zarówno na warsztatach, jak i w
Pracowni Całodobowej. Więcej informacji na www.snm.edu.pl
4. Grupa robocza SNM „Origami i matematyka”
Z przyjemnością zawiadamiamy, Ŝe spotkania koła problemowego „Origami i matematyka”
są równieŜ kontynuowane w bieŜącym roku szkolnym w Krakowie. Planujemy równieŜ
uruchomienie małego forum poświęconego matematycznym aspektom origami. Zapraszamy
do współpracy. O szczegółach napiszemy w kolejnym biuletynie. Jednocześnie
przypominamy, Ŝe członkiem grupy moŜe zostać jedynie osoba, która jest członkiem
Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki (w styczniu jest najniŜsza składka wpisowa! –
odwiedźcie www.snm.edu.pl). Pozostałe osoby mogą jedynie zostać członkami-sympatykami
(bez dostępu do materiałów i diagramów).
5. Seminarium „Nauczyciele o nauczaniu matematyki”
Od października odbywają się w Krakowie comiesięczne spotkania nauczycieli poświęcone
wymianie doświadczeń i prezentacji ciekawych doświadczeń dydaktycznych. Jedno ze
spotkań będzie dotyczyło origami „Origami jako narzędzie edukacyjne w kształceniu
matematycznym” i odbędzie się 11.04.2008 (godz. 17.00 – 19.15, II LO w Krakowie, ul.
Sobieskiego 9, równoległa do ul. Karmelickiej). Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Dodatkowe informacje o tym spotkaniu i o pozostałych spotkaniach będą zamieszczane na
stronie www.snmkrak.interklasa.pl
6. Galicyjskie spotkania z origami
Galicyjskie spotkania z origami odbywają się w drugą niedzielę kaŜdego miesiąca (poza
wakacjami) w Dworku Białoprądnickim w Krakowie. Spotkania są otwarte dla wszystkich
miłośników origami.
NajbliŜsze spotkanie naszej grupy origami odbędzie się w drugą niedzielę stycznia, czyli
13.01.2008 w godzinach 16:00-18:00 w Dworku Białoprądnickim (lektorium w zachodniej
oficynie), Kraków, ul. Papiernicza 2.
Dojazd autobusami - 114, 115, 132, 138, 164, 172, 207, 217, 227, 247 Mapka z dojazdem:
http://plan.naszemiasto.pl/plan_1_8643.html
Kalendarium spotkań:
10.02.2008; 09.03.2008; 13.04.2008;
02-04.05.2008 - VII Plener Origami w Porębie,
08.06.2008,
lipiec 2008 - Piknik origami w Zabierzowie.
7. Cykliczne spotkania origami w Polsce.
Prosimy o nadsyłanie informacji do tego działu na rok szkolny 2007/2008
•

Spotkania Galicyjskiej Grupy Origami - druga niedziela kaŜdego miesiąca, godzina
16.00, Dworek Białoprądnicki, Kraków, ul. Papiernicza 2. Zajęcia przeznaczone dla
dorosłych, bezpłatne (naleŜy przynieść własny papier).

8. Polskie źródła informacji o origami.
•

GraŜyna Karasińska-Kraszkiewicz z Łodzi, znana miłośnikom origami jako GraŜka,
prowadzi listę dyskusyjną o origami w języku polskim. Lista dyskusyjna jest dostępna
pod adresem: http://forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=16475

•

Fotoforum origami dostępne jest pod adresem
http://fotoforum.gazeta.pl/71,1,884.html?f=12466 . Moderatorem jest molla7.

•

Strona internetowa Polskiego Centrum Origami: www.origami.org.pl

•

Strona internetowa Polskiego Towarzystwa Origami - Papierowe Fantazje:
www.origami.art.pl/pto

•

Strony internetowe Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki www.snm.edu.pl i strony
internetowe oddziałów SNM http://www.snm.org.pl/oddzialy.html zawierają informacje
o planowanych konferencjach i kursach, w tym równieŜ związanych z origami
matematycznym.

9. W najbliŜszym czasie w Polsce i na świecie.
01-04.02.2008 – XVII Krajowa Konferencja SNM, Kielce. Więcej informacji na
www.snm.edu.pl
08-10.02.2008 – 5th Swiss Origami Convention, Genewa, Szwajcaria. Więcej informacji:
http://monsite.orange.fr/origami-vernier/
28-30.03.2008 –BOS Spring Convention, Nightingale Hall, University of Nottingham, Wielka
Brytania. http://www.britishorigami.info/society/meetings/condata.htm
17-20.04.2008 – OSN Dutch Convention, Menorode Conference Center, Elspeet, Holandia.
W czasie konferencji OSN będzie obchodziło 25 rocznicę swojego istnienia. Więcej
informacji: http://www.origami-osn.nl/osn/en/origamiweekend.html
02-04.05.2008 – VII Plener Origami, Poręba, Polska, Galicyjska Grupa Origami. Kontakt: Ela
Udziela eudziela@poczta.onet.pl i Wojciech Burczyk burczyk@mail.zetosa.com.pl.
Informacje, karta zgłoszenia i karta zgłoszenia warsztatów na stronie
http://www1.zetosa.com.pl/~burczyk/plener/plener2008-info-pl.htm
22-25.05.2008 – 20th International Convention of Origami Deutschland, Freiburg, Niemcy.
http://www.papierfalten.de/jahrestreffen_en.htm
Maj 2007 – Konwencja MFPP, Francja http://mfpp.free.fr/Francais/rencontres
http://mfpp.free.fr/Anglais/rencontres
27-30.06.2008 – OrigamiUSA Convention 2008, Fashion Institute of Technology in New
York, USA, OUSA obchodzi 50-lecie swojej działalności. http://www.origamiusa.org/conventions.html
Lipiec 2008 – tygodniowy obóz origami na Węgrzech
Sierpień 2008 – Hungarigami, kongres Magyar Origami Kör, Budapest, Węgry
http://www.freeweb.hu/origamisok/indexa.htm
Listopad 2008 – Konferencja CDO, Włochy. http://www.origamicdo.it/cdo/convegno/conv08en.htm
10. Uwagi końcowe
Celem biuletynu jest dostarczenie wszystkim zainteresowanym informacji o tym, co się dzieje
w polskim środowisku origami. Prosimy o przekazanie informacji wszystkim
zainteresowanym. Prosimy teŜ o nadsyłanie informacji o zdarzeniach związanych z origami umieścimy je w biuletynie. TakŜe inne materiały do biuletynu są mile widziane.

Biuletyn ten jest rozsyłany bezpłatnie osobom, które wyraziły chęć jego otrzymywania. Jeśli
otrzymujesz tę informację przez pomyłkę lub nie chcesz jej juŜ otrzymywać – wyślij e-mail na
adres burczyk@mail.zetosa.com.pl . Jeśli chcesz otrzymywać biuletyn, a nie jesteś na liście
wysyłkowej - przyślij nam swój adres e-mail.
Pozdrawiamy
Krystyna i Wojtek Burczyk

