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1. Wstępniak 

Tym razem „numer specjalny” poświęcony informacjom o Plenerze. 

2. Kręciołkowa galeria 

Kolejne modele kręciołków 

 

3. VII Plener Origami 

Zapraszamy serdecznie na VII Plener Origami. Podobnie jak w latach poprzednich jego 
formuła będzie oparta na spotkaniu ludzi, dla których origami jest pasją. Atmosfera Pleneru 
jest swobodna. Proponujemy pewien program, ale zakładamy, Ŝe uczestnicy włączą się w 
jego realizację. Nie ma ograniczeń, co do ilości wykonywanych modeli, nie ma formalnych 
ograniczeń, co do liczby uczestników poszczególnych warsztatów, jest miejsce na 
nieustające free-folding. MoŜna poprosić kaŜdego o pomoc. Na warsztaty moŜna 
zaproponować własny model lub innego kreatora. Jeśli tematyka warsztatu komuś nie 
odpowiada, moŜe składać z diagramu z ksiąŜki lub wybrać się na zwiedzanie malowniczej 
okolicy. 

Pomagamy w zarezerwowaniu zakwaterowania, ustaleniu miejsca na prezentacje 
przywiezionych przez uczestników modeli, przywozimy gilotynę i inne potrzebne urządzenia. 
Zakładamy, Ŝe prowadzący zadbają o swoje warsztaty, a uczestnicy zadbają o swoje 
potrzeby. 

Podobnie jak w latach poprzednich spodziewamy się udziału znanych polskich kreatorów 
origami oraz gości z zagranicy. Dotychczas odwiedzili nas goście z Wielkiej Brytanii, 



Holandii, Węgier, USA, Niemiec i Francji. Wśród nich autorzy ksiąŜek o origami wydanych w 
Polsce: David Petty i Joan Sallas. 

O poprzednich plenerach moŜecie poczytać i pooglądać zdjęcia na stronach internetowych: 
http://www.origami.art.pl/relacja02.html  http://www.origami.art.pl/relacja08.html  
http://www.origami.friko.pl/warsztaty/plener_maj04.html 
http://home.tiscali.nl/gerard.paula/origami/poland2004/index.html 
http://www.origami.friko.pl/warsztaty/plener_maj05.php 
http://www.origami.art.pl/relacja18.html  http://www.origami.art.pl/relacja42.html 
http://www.freeweb.hu/origamisok/images/2006_05_01_poreba/2006porebaa.htm 
http://www.origami.art.pl/relacja41.php  

WaŜnym elementem Pleneru jest wystawa modeli przywiezionych przez uczestników. 
Niektóre zapierają dech w piersi. Będzie moŜna się naocznie przekonać, Ŝe origami to nie 
tylko zabawa dla małych dzieci, ale takŜe wspaniałe narzędzie edukacyjne kształcące 
wyobraźnię przestrzenną i umiejętności matematyczne. A przede wszystkim będzie moŜna 
poznać nowych przyjaciół, którzy mają tę samą pasję. 

Podobnie jak na poprzednim Plenerze, takŜe w tym roku będzie ognisko. Weźcie stosowne 
akcesoria, np. instrumenty muzyczne (granie na nerwach zabronione ;) 

Razem z biuletynem przesyłamy szerszą informację, kartę zgłoszenia uczestnictwa i kartę 
zgłoszenia warsztatów. PoniewaŜ musimy z odpowiednim wyprzedzeniem zarezerwować 
noclegi , pamiętajcie o przysłaniu zgłoszeń do 15 marca 
(a najlepiej od razu). 

Informacje o Plenerze będą pojawiały się w biuletynie 
oraz na stronie internetowej 
http://www1.zetosa.com.pl/~burczyk/plener/plener2008-
info-pl.htm  

Gościem specjalnym tegorocznego Pleneru będzie 
Heinz Strobl z Niemiec (na zdjęciu na wystawie Masters 
of Origami, Salzburg, 2005, obok i poniŜej zdjęcia 
modeli H. Strobla na wystawie Masters of Origami, 
Hamburg 2007) 

Heinz znany jest z geometrycznych modeli składanych z 
pasków papieru. Jest twórcą knotologii i snapologii - 
dwu technik składania z pasków papieru. Modele 
zaprojektowane przez Heinza Strobla moŜna zobaczyć 
w jego galerii http://www.knotology.eu/ oraz w galerii na 
stronie Haliny Rościszewskiej-Narloch 
http://www.origami.friko.pl/heinz_strobl/index_heinz.php  

 

  

 

 

 

 

 

 



4. 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 lutego, czyli 
10.02.2008 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 – Ŝonkile T. Kawasaki, uczy I. Ralska (potrzebny będzie papier Ŝółto-Ŝółty lub 
Ŝółto-biały), pisklak B. Gargola, uczy autor (potrzebny pomarańczowy lub Ŝółty papier)  

09.03.2008 - kawka T. Siwaka, uczy autor (potrzebny duŜy arkusz 21cm x 21 cm lub większy 
ciemnego papieru) 

13.04.2008 – girlandy (bossom cherry) T. Kawasaki, uczy I. Ralska  

02-04.05.2008 - VII Plener Origami w Porębie, 

08.06.2008 – markietaŜe / mozaiki z półprzeźroczystego papieru E. Gjerde, uczy W. Bogacz. 

lipiec 2008 - Piknik origami w Zabierzowie. 

5. 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).  

6. 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. 

7. W najbli Ŝszym 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.origami-
usa.org/conventions.html  

Lipiec 2008 – tygodniowy obóz origami na Węgrzech  

Sierpie ń 2008 – Hungarigami, kongres Magyar Origami Kör, Budapest, Węgry 
http://www.freeweb.hu/origamisok/indexa.htm  

Listopad 2008 – Konferencja CDO, Włochy. http://www.origami-
cdo.it/cdo/convegno/conv08en.htm   

8. Uwagi ko ńcowe 

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  


