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1. Wstępniak
ZbliŜa się Plener, więc pora na garść nowych informacji. Oprócz tego stałe tematy –
aktualizacja kalendarium i stałe rubryki.
2. Kręciołkowa galeria
Kolejne modele kręciołków

3. VII Plener Origami
Na Plener przyjedzie prawie 60 osób z Polski, Węgier i Niemiec. Jeśli ktoś wysłał zgłoszenie,
a nie dostał potwierdzenia, to powinien skontaktować się z ElŜbietą Udzielą
ela.udziela@gmail.com
Do Biuletynu dołączone są dwie wersje językowe programu Pleneru. Niedługo będą one
takŜe dostępne na stronie Pleneru.
4. 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

5. Konferencja Hungarigami
Dostaliśmy zaproszenie na węgierką konferencję origami. W tym roku będzie ona w
Budapeszcie w weekend 8-10 sierpnia 2008 (tydzień przed Sziget Festivel). Uwaga:
konferencja została przesunięta tydzień wcześniej w stosunku do zapowiedzi na poprzedniej
konferencji.
Zachęcamy do udziału w tej konferencji – jest zawsze dobrze przygotowana, jest blisko, jest
ciekawa, moŜna spotkać wielu interesujących origamistów i zobaczyć wiele ciekawych
modeli i wreszcie jest stosunkowo tania.
W sprawie udziału naleŜy kontaktować się z Mariann Villányi mariann.villanyi@budavital.hu
w języku angielskim lub niemieckim (takŜe węgierskim, jeśli ktoś ma takie moŜliwości).
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 kwietnia, czyli
13.04.2008 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:
13.04.2008 – girlandy (bossom cherry) T. Kawasaki, uczy I. Ralska
02-04.05.2008 - VII Plener Origami w Porębie,
08.06.2008 – parkietaŜe / mozaiki z półprzeźroczystego papieru E. Gjerde, uczy W. Bogacz.
20.07.2008 - 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.
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
01-04.05.2008 – Rencontres de Mai, ParyŜ, Francja. http://mfpp.free.fr/ http://www.aureleorigami.com/wordpress/telechargements
01-04.05.2008 – Convencion International de Papiroflexia, León, Hiszpania.
http://www.pajarita.biz/leon08
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
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
08-10.08.2008 – Hungarigami, kongres Magyar Origami Kör, Budapest, Węgry. Kontakt:
Mariann Villányi mariann.villanyi@budavital.hu
Listopad 2008 – Konferencja CDO, Włochy. http://www.origamicdo.it/cdo/convegno/conv.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

