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1. Wstêpniak
Jak zwykle na wiosnê rozkwitaj¹ konferencje origami, wœród nich Plener Origami. Tak siê
szczêœliwie zdarzyùo, ¿e udaùo nam siê byã na kilku z nich i poni¿ej znajdziecie krótkie
relacje. Po kwitniêciu czas na owocowanie, wiêc po relacjach znajdziecie zapowiedzi
kolejnych konferencji.
2. Krêcioùkowa galeria
Kolejne modele krêcioùków. Czy potraficie odkryã, czym siê ró¿ni¹?

3. VII Plener Origami

W czasie majowego weekendu od 2 do 4 maja byliœmy na VII Plenerze Origami w Porêbie
organizowanym przez Galicyjsk¹ Grupê Origami. Dziêki wspaniaùym ludziom dziel¹cym siê z
nami swoimi pomysùami i dogodnemu poùo¿eniu w pobli¿u Krakowa spêdziliœmy czas
wspaniale i po¿ytecznie. Jak co roku przyjechali tu origamiœci z caùej Polski, a tak¿e goœcie
zagraniczni. Zebraùo siê nas 64 osoby, w tym silna 15-osobowa grupa z Wêgier.

Goœciem specjalnym Pleneru byù Heiz Strobl z Niemiec (na zdjêciu w czasie Pleneru wraz z
najwiêksz¹ propagagatork¹ jego stylu origami – Halin¹ Roœciszewsk¹-Narloch). Heinz znany
jest z geometrycznych modeli skùadanych z pasków papieru. Jest twórc¹ knotologii i
snapologii - dwu technik skùadania z pasków papieru. Modele zaprojektowane przez Heinza
Strobla mo¿na zobaczyã w jego galerii http://www.knotology.eu . Mo¿na je byùo tak¿e
zobaczyã na wystawie towarzysz¹cej Plenerowi oraz nauczyã siê ich wprost od mistrza.
Wystawa, jak co roku byùa okazj¹ do zobaczenia w jednym miejscu œwietnych modeli
prezentuj¹cych ró¿ne style origami.

Jednak Plener to przede wszystkim dzielenie siê swoimi doœwiadczeniami w czasie
warsztatów.
Dziêkujemy wszystkim prowadz¹cym. Wùo¿yli wiele pracy w przygotowanie i prowadzenie
zajêã. To dziêki nim odbyùo siê a¿ 36 warsztatów o ró¿nej tematyce i ró¿nym stopniu
trudnoœci – ka¿dy mógù znaleêã coœ nowego i interesuj¹cego.
Dziêkujemy równie¿ osobom, które pomogùy w przygotowaniach i zajêùy siê sprawami
organizacyjnymi pleneru.
Mimo intensywnego programu, skùadanie odbywaùo siê równie¿ poza warsztatami,–
praktycznie przez caùy dzieñ i noc.
Zobaczyliœmy równie¿ wystawê Izabelli Ralskiej „Cztery pory roku” w Bibliotece
Pedagogicznej w Myœlenicach, œpiewaliœmy przy ognisku i wypatrywaliœmy salamander
krêc¹cych siê po okolicy.
Zachêcamy do przeczytania relacji Eli Udzieli http://www.origami.art.pl/relacja56.php
Za rok zapraszamy na kolejny Plener w tym samym miejscu w dniach od 1 do 3 maja 2009.
4. Konferencja OSN
Bladym œwitem deszczowego i zimnego dnia wylecieliœmy
z Krakowa na konferencjê holenderskiego stowarzyszenia origami.
Amsterdam powitaù nas ciepù¹ sùoneczn¹ pogod¹ i równie
sùonecznym uœmiechem Pietera Wielingi, prezesa OSN, który witaù
nas na lotnisku. Pieter towarzyszyù nam w ponad godzinnej
podró¿y do Mennorode. Byùa to dla nas okazja zobaczenia terenów
wydartych morzu oraz poznania subtelnoœci ró¿ni¹cych Holandiê
od Niderlandów. Jednym z ciekawszych widoków byù statek
pùyn¹cy kanaùem kilka metrów powy¿ej nas.
Po dotarciu na miejsce i przywitaniu siê ze starymi znajomymi
udaùo nam siê wykorzystaã ciepù¹ pogodê i
przespacerowaã siê po okolicy.
Konferencja, która byùa tak¿e okazj¹ do uroczystych
obchodów 25-lecia OSN (na zdjêciach obok
okolicznoœciowe 25 zaprojektowane i zùo¿one przez
Paulê Versnick oraz moduùowa œcian wraz z
architektem Martinem van Gelderem) odbywaùa siê w
œrodku lasu w oœrodku konferencyjnym zbudowanym
wokól dawnego koœcioùa i towarzysz¹cych mu
zabudowañ. Sam budynek koœcioùa mieœci obecnie
najwiêksz¹ salê oœrodka, w której zostaùa umieszczona
wystawa modeli origami.
Na wystawie nasz¹ szczególn¹ uwagê zwróciùy
nanoteselacje Ralfa Konrada z Niemiec, modele
geometryczne Denvera Lawsona z Wielkiej Brytanii
oraz koncert ¿ab.
Goœãmi specjalnymi konferencji byli Tomoko Fuse oraz
Annette i Paul Hassenforder. Jak to siê przytrafia
goœciom specjalnym, ciê¿ko pracowali w oddanych im
salach prowadz¹c bez przerwy zajêcia. Pozostaùe
zajêcia toczyùy siê przy stolikach w wielkiej sali.
Równoczeœnie odbywaùo siê szeœã ro¿nych warsztatów
i kilka dodatkowych w ramach free-folding.

Z okazji jubileuszu przyjechaùo wielu origamistów z caùego
œwiata. Z Japonii przyleciaùa kilkunastoosobowa grupa,
liczna grupa z Wielkiej Brytanii z Nickiem Robinsonem,
Joan Homewood, Denverem Lawsonem. Z Niemiec
przyjechali miêdzy innymi Ralf Konrad, Carmen Sprung i
Gigi Gaisbauer, z Indii Ravi i Asha Apte.
Warsztaty byùy zorganizowane nieco inaczej ni¿ na innych
konferencjach. Byùo zaplanowanych tylko 8 warsztatów, z
czego ka¿dy mógù uczestniczyã w trzech, za to warsztaty
te byùy powtarzane wielokrotnie, aby starczyùo dla
ka¿dego. W trzecim dniu konferencji
zaplanowana zostaùa seria krótkich
warsztatów pod hasùem „make and take”
odbywaj¹cych siê w cyklu ci¹gùym, a
uczestnicy kr¹¿yli pomiêdzy stolikami
warsztatowymi. Poza zaplanowanymi
warsztatami uczestnicy konferencji
prowadzili dodatkowo swoje warsztaty,
których lista rosùa stopniowo w czasie
konferencji.
Nasze wùasne warsztaty (a jak¿e, z
krêcioùków) byùy tak¿e nietypowe. W
zaplanowanym terminie pojawiùo siê
niezbyt wiele osób, bo tylko 8, ale za to
wszystkie byùy Japonkami. Okazaùo siê, ¿e
w niezbyt dla nas jasnych okolicznoœciach
krêcioùki trafiùy do Japonii, gdzie staùy siê
bardzo popularne (po przeprowadzeniu
krótkiego œledztwa okazaùo siê to zasùug¹
Janneke Wielingi – dziêkujemy). Pocz¹tkowe
problemy jêzykowe zostaùy pokonane i wszystkie
uczestniczki wyszùy z gotowymi modelami dziêkuj¹c
za warsztaty japoñskim zwyczajem licznymi ukùonami.
Komfortowe warunki prowadzenia warsztatu z maù¹
liczb¹ osób okazaùy siê ulotne – po powrocie do
gùównej sali czekaùy nas jeszcze dwie tury
przygotowanych warsztatów w ramach free-folding.
Centralnym wydarzeniem konferencji byùy obchody
25-lecia OSN. Program artystyczny obejmowaù
wystêp zespoùu japoñskich bêbnistów. Potem przyszùa
pora na okolicznoœciowe przemówienia i gratulacje
(na zdjêciu obok: Pieter Wielinga przyjmuje gratulacje
od Tomoko Fuse w imieniu JOAS oraz od Susumu
Nakajima w imieniu NOA). Wœród przemawiaj¹cych
byù tak¿e attache kulturalny Japonii w Holandii oraz
przedstawiciele stowarzyszeñ origami z caùego
œwiata. Po przemówieniach przyszedù czas na tort i
szampana.

Atrakcj¹ poprzedniego
wieczoru byù pokaz mody
origami.
Najwiêkszym
zaskoczeniem byù dla nas
japoñski zestaw
diagramów gromadzonych
przez ponad 20 lat. W tym
podrêcznym notatniku na
ka¿dej z kart wielkoœci
wizytówki zostaù
narysowany diagram, a
caùa kolekcja liczy sobie
kilkaset kart podzielonych
na tomy poù¹czone
kóùkiem (poni¿ej nasze
zdjêcie z wùaœcicielk¹ i jej kolekcja diagramów)

Niestety przyjemnie spêdzany czas szybko mija i trzeba byùo wróciã do ci¹gle zimnego i
deszczowego Krakowa.
Wiêcej zdjêã z konferencji mo¿ecie znaleêã w galerii, któr¹ przygotowaùa Vishakha Apte
http://www.vishakha.org/gallery/OSN25
5. XX Konferencja Origami Deutschland

Bie¿¹cy rok obfituje w rocznicowe obchody. W drugi dùugi majowy weekend Origami
Deutschland zorganizowaùo we Freiburgu swoj¹ 20. konferencjê. Goœciem specjalnym
konferencji byù Toshikazu Kawasaki, szeroko znany przede wszystkim z „ro¿y Kawasaki”,
serii piêknych ró¿ wykorzystuj¹cych twist fold. Jego zainteresowania najlepiej oddaje tytuù
jego ksi¹¿ki „Roses, Origami and Mathematics“.

Na czeœã goœcia specjalnego organizatorzy
wykonali ponad 1000 ró¿, którymi
udekorowali caùy hotel. Byùa to grupowa
praca 31 osób z trzech krajów, jako ¿e
Freiburg le¿y u zbiegu granic Niemiec,
Francji i Szwajcarii.
Toshikazu Kawasaki przywiózù ze sob¹
modele bazuj¹ce na dwu technikach:
przeplataj¹cych siê paskach oraz
zaplataj¹cych siê spiralach. Uczyù tak¿e
kwintesencji „ró¿y Kawasaki”: modelu, który
nazwaù „one-minute rose”. Jest to model
ró¿y, którego siatka zagiêã zawiera zaledwie
kilkanaœcie linii i który przez mistrza jest
faktycznie skùadany w ci¹gu minuty.
Oprócz modeli Kawasaki nasz¹ uwagê
zwróciùy modele mikro wykonywane jako
bi¿uteria, któr¹ przywiozùa Vanda Battaglia z
Wùoch, wystawa skùadania serwet
przygotowana przez Joana Sallasa z
modelami siêgaj¹cymi XVI wieku oraz
wystawa wieloœcianów Johnson
przygotowana przez Dirca Eisnera.
Dùu¿sza ni¿ zwykle konferencja pozwoliùa
organizatorom na przygotowanie wielu atrakcji. Jedn¹ z nich byùy sesje origami na statku
wycieczkowym w czasie rejsu po Renie. Inn¹ byù konkurs na odgadniêcie piosenki na
podstawie zestawu modeli ilustruj¹cych jej
treœã (zgadliœmy jedn¹ – „pszczóùkê Majê”).
Bardzo popularne w niemieckim œrodowisku
origami staùy siê „Pedale Taschen”. S¹ to
torby z przeêroczystego plastiku z
kieszeniami wielkoœci pocztówki. Oczywiœcie
zamiast pocztówek w kieszeniach tych
znajduj¹ miejsce modele origami. Na
konferencji zorganizowano wystawê takich
toreb – próbka obok.
Czas na warsztatach, rozmowach ze starymi i nowymi znajomymi, wieczornych sesjach freefolding upùyn¹ù zbyt szybko i trzeba byùo wracaã do domu. Ale ju¿ za rok nastêpna
konferencja.
Wiêcej zdjêã z konferencji mo¿ecie znaleêã na stronie Origami Austria, któr¹ prowadz¹ Anna
Kastlunger i Gerwin Sturm http://www.origamiaustria.at/od2008.php?lang=2
Nastêpna konferencja bêdzie znacznie bli¿ej, w Berlinie, w dniach 12-14 czerwca 2009.
Organizatorzy zapowiadaj¹, ¿e bêdzie tak¿e znacznie tañsza ni¿ dotychczasowe.
Zaznaczcie wiêc ten termin w swoich kalendarzach, szykujcie modele i warsztaty. Informacje
o konferencji bêd¹ dostêpne na stronie Origami Deutschland
http://www.papierfalten.de/jahrestreffen_en.htm

6. Konferencja CDO
Roberto Gretter zaprasza na wùosk¹ konferencjê origami. Odbêdzie siê ona w tym samym
miejscu, co w zeszùym roku w Verbania-Palanza nad malowniczym jeziorem Lago Magiore
na póùnoc od Mediolanu w dniach 5-8 grudnia 2008. Bêdzie to kolejna rocznicowa impreza,
gdy¿ CDO obchodzi 30-lecie. Goœãmi specjalnymi konferencji bêd¹
 Carmen Sprung z Niemiec znana z licznych modeli geometrycznych, przede
wszystkim gwiazd http://www.origamiseiten.de/
 Philip Chapman-Bell z USA znany z bardzo geometrycznych w stylu modeli
wykorzystuj¹cych krzywoliniowe zagiêcia http://www.flickr.com/photos/oschene/
 Eric Joisel z Francji, tryskaj¹cy humorem i pasj¹ i tworz¹cy niepowtarzalne modele nie
pozostawiaj¹ce w¹tpliwoœci, ¿e origami jest sztuk¹
http://www.ericjoisel.com/home.html
Specyficzna atmosfera wùoskich konferencji, a tak¿e œwietni goœcie specjalni s¹ atutami tej
konferencji. Zachêcamy do udziaùu.
Informacje o konferencji dostêpne s¹ na stronie internetowej CDO:
http://www.origami-cdo.it/cdo/convegno/conv.htm
7. „Sztuka skùadania serwet od XVI wieku do czasów wspóùczesnych” – wystawa w
Salzburgu
Joan Sallas przygotowuje du¿¹ wystawê
historycznego origami. Byã mo¿e tworzywo
jest nieco inne ni¿ mo¿na siê tego
spodziewaã, bo s¹ to serwety (mocno
nakrochmalone), ale techniki nie
pozostawiaj¹ w¹tpliwoœci, ¿e jest to origami.
Próbka modeli zaprezentowana na
konferencji Origami Deutschland we
Freiburgu w maju tego zapowiada bardzo
ciekaw¹ wystawê.
Modele pokazuj¹ europejsk¹ tradycjê
origami, najstarsze z nich s¹ 200 lat starsze
ni¿ najstarsze udokumentowane japoñskie
modele origami. Co wiêcej stosowane techniki s¹ bardzo zaawansowane, W ci¹gu ostatnich
20 lat zostaùy na nowo odkryte i s¹ obecnie z entuzjazmem rozwijane w œwiecie origami.
Wystawa bêdzie prezentowana w Muzeum Baroku w Salzburgu (Austria) od 1 lipca do 26
paêdziernika. Wiêcej informacji na
http://www.serviettenbrechen.de/Impressionen/impressionen.html
8. Konferencje na Wêgrzech
Jak co roku Wêgrzy organizuj¹ dwie imprezy origami, na które serdecznie zapraszaj¹
origamistów z Polski. Uczestnicy Pleneru dostali informacje i zaproszenie z pierwszej rêki,
korzystamy z tej okazji, aby przekazaã zaproszenia tym, którzy nie mogli przyjechaã do
Porêby.
Grupa origami z Pecsu, pod wodz¹ Judit Sagi Balazsa Frima organizuje tygodniowy obóz
origami w Magyaregregy, wiosce w górach (tak, Wêgrzy te¿ maj¹ góry) niedaleko Pecsu.
Obóz trwa od poniedziaùku do pi¹tku 7-11 lipca. Miejscowoœã jest typowo letniskowa i wyjazd
mo¿e byã poù¹czeniem przyjemnego (origami) z po¿ytecznym (zabraniem rodziny na

wakacje). Chêtnych prosimy o kontakt z organizatorami: Judit Sági wudit@dravanet.hu oraz
Balazs Frim fribakes@freemail.hu
Mariann Villányi zaprasza na wêgiersk¹ konferencjê origami (w zaù¹czeniu orzymane
formularze rejestracyjne). W tym roku bêdzie ona w Budapeszcie w weekend 8-10 sierpnia
2008 (tydzieñ przed Sziget Festivel). Uwaga: konferencja zostaùa przesuniêta tydzieñ
wczeœniej w stosunku do zapowiedzi na poprzedniej konferencji. Na stronie
http://origamisok.extra.hu/indexa.htm znajduje siê informacja i formularz zgùoszeniowy (tak¿e
po polsku). Poniewa¿ czùonkowie wêgierskiego stowarzyszenia origami otrzymali rabat w
opùacie konferencyjnej na Plenerze, w rewan¿u czùonkowie polskich stowarzyszeñ origami
maj¹ prawo do rabatu a konferencji w Budapeszcie. Poniewa¿ Wêgrzy musz¹ zarezerwowaã
i opùaciã hotel do 30 czerwca pospieszcie siê z rejestracj¹. W przeciwnym wypadku mo¿ecie
zakosztowaã podziwiania piêkna budapesztañskich mostów od doùu.
Zachêcamy do udziaùu w tej konferencji – jest zawsze dobrze przygotowana, jest blisko, jest
ciekawa, mo¿na spotkaã wielu interesuj¹cych origamistów i zobaczyã wiele ciekawych
modeli, a tak¿e jest stosunkowo tania.
W sprawie udziaùu nale¿y kontaktowaã siê z Mariann Villányi mariann.villanyi@budavital.hu
w jêzyku angielskim lub niemieckim (tak¿e wêgierskim, jeœli ktoœ ma takie mo¿liwoœci).
9. Pracownia „Origami i matematyka” na konferencji SNM
W dniach 24-27.01.2009 odbêdzie siê w Radomiu XVIII Krajowa Konferencja
Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki pod hasùem "Przede wszystkim geometria". W
czasie konferencji bêdzie dziaùaùa pracownia „Origami i Matematyka”. Zachêcamy do udziaùu
w konferencji i do odwiedzenia pracowni. Planujemy zorganizowanie w niej warsztatów i
wystawy. Dalsze informacje wkrótce. Osoby chêtne do pomocy przy organizacji pracowni
prosimy o kontakt burczyk@mail.zetosa.com.pl
10. Plany na nastêpny rok szkolny
Mieszkañców Krakowa i okolic zapraszamy na cykliczne spotkania koùa problemowego
„Origami i matematyka” – szczegóùy podamy pod koniec wakacji.
11. Ravi Apte w Krakowie
W lipcu przez kilka dni bêdzie w Krakowie
Ravi Apte, który przez dùugi czas aktywnie
braù udziaù w pracach Origami USA, a
obecnie mieszka w Mumbaju (Indie). Ravi
interesuje siê geometrycznym origami.
Znany jest z wielu konferencji, gdzie uczyù
m. in. mozaik Fujimoto i Omega Star z
jednej kartki papieru. Niektórzy z nas mieli
okazjê poznaã go na konferencji origami w
Kecskemet w 2006 roku (na zdjêciu obok
Ravi na tej konferencji).
Z okazji jego przyjazdu do Polski organizujemy spotkanie z nim w sobotê 19 lipca w centrum
Krakowa. Spotkanie rozpocznie siê o godzinie 16 w restauracji „Polskie Jadùo” przy ulicy œw.
Tomasza w centrum Krakowa. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy i prosimy o
kontakt – ostateczne miejsce i termin potwierdzimy w tygodniu po 14 lipca.

12. Galicyjskie spotkania z origami – piknik origami
Letnia pogoda i wakacje nie sprzyjaj¹ siedzeniu w zamkniêtym pomieszczeniu. Dlatego te¿
tradycyjnie zapraszamy wszystkich sympatyków origami na piknik origami w Zabierzowie (w
naszym ogrodzie). Jeœli pogoda dopisze, bêdziemy skùadaã w ogrodzie, jeœli nie to w domu.
W programie przewidujemy:
 skùadanie nowych modeli przywiezionych z konferencji, m. in. nowe modele Toshikazu
Kawasaki,
 skùadanie mozaik (tesselacji) w stylu Ralfa Konrada i Erica Gjerde,
 ogl¹danie ksi¹¿ek origami z naszej biblioteki,
 ogl¹danie zdjêã z konferencji,
 podjadanie wiœni prosto z drzewa.
Spodziewamy siê Was w niedzielê 20.07.2008 od godziny 10.00 (nie wczeœniej), ale nie
planujemy jakiegoœ uroczystego otwarcia. Bêdziemy skùadaã, póki nam siù i œwiatùa starczy, a
komary nas nie zagryz¹.
Zapewniamy picie, jedzenie przywozicie ze sob¹. Jeœli bêd¹ chêtni, jest mo¿liwoœã zapalenia
ogniska.
Prosimy o potwierdzenie przyjazdu: mailto:burczyk@mail.zetosa.com.pl (w dowolnym
momencie) lub telefonicznie (po 13 lipca) na numer (012)2580820, 0602601719. Poniewa¿
przez najbli¿sze trzy tygodnie nie bêdzie nas w domu, szczegóùowe informacje przeœlemy w
tygodniu przed piknikiem
Osoby bardzo zamiejscowe mog¹ przenocowaã u nas – dysponujemy 3 miejscami do
spania, poœciel¹, karimatami, ew. namiot, œpiwór, materac musicie przywieêã sami (prosimy
o wczeœniejsze uzgodnienie noclegu).
Nastêpne po pikniku spotkanie Galicyjskiej Grupy Origami odbêdzie siê w drug¹ niedzielê
wrzeœnia 14.09.2008, jak zwykle w Dworku Biaùopr¹dnickim.
13. Cykliczne spotkania origami w Polsce.
Prosimy o nadsyùanie informacji do tego dziaùu na rok szkolny 2007/2008


Spotkania Galicyjskiej Grupy Origami - druga niedziela ka¿dego miesi¹ca, godzina
16.00, Dworek Biaùopr¹dnicki, Kraków, ul. Papiernicza 2. Zajêcia przeznaczone dla
dorosùych, bezpùatne (nale¿y przynieœã wùasny papier).

14. Polskie êródùa informacji o origami.


Gra¿yna Karasiñska-Kraszkiewicz z £odzi, znana miùoœnikom origami jako Gra¿ka,
prowadzi listê dyskusyjn¹ o origami w jêzyku polskim. Lista dyskusyjna jest dostêpna
pod adresem: http://forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=16475



Fotoforum origami dostêpne jest pod adresem
http://fotoforum.gazeta.pl/71,1,884.html?f=12466 . Moderatorem jest Monika
Warszewska znana jako 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 oddziaùów SNM http://www.snm.org.pl/oddzialy.html zawieraj¹ informacje
o planowanych konferencjach i kursach, w tym równie¿ zwi¹zanych z origami
matematycznym.

15. W najbli¿szym czasie w Polsce i na œwiecie.
27-30.06.2008 – OrigamiUSA Convention 2008, Fashion Institute of Technology in New
York, USA, OUSA obchodzi 50-lecie swojej dziaùalnoœci. http://www.origamiusa.org/conventions.html
01.07-26.10.2008 – wystawa „Sztuka skùadania serwet od XVI wieku do czasów
wspóùczesnych”, Salzburg, Austria.
http://www.serviettenbrechen.de/Impressionen/impressionen.html
07-11.07.2008 – tygodniowy obóz origami na Wêgrzech, Magyaregregy . Kontakt: Judit Sági
wudit@dravanet.hu oraz Balazs Frim fribakes@freemail.hu
08-10.08.2008 – Hungarigami, kongres Magyar Origami Kör, Budapest, Wêgry.
http://origamisok.extra.hu/indexa.htm
22-24.07.2008 – Israeli Origami Convention, Jerusalem, Izrael. Goœciem specjalnym bêdzie
Eric Joisel z Francji. http://www.origami.co.il/Content.asp?cat=17&lang=eng&contentId=132
15-17.08.2008 – Origami Tanteidan Convention, Tokio Japonia.
12-14.09.2008 – BOS Autumn Convention, Liverpool Hope University, Liverpool, Wielka
Brytania. Goœciem specjalnym bêdzie Edwin Corrie.
http://www.britishorigami.info/society/meetings/condata.htm
19-21.09.2008 – The First Venezuelan Origami Convention, Metropolitan University of
Venezuela, Caracas, Wenezuela. Kontakt: Juan Carlo Rodriquez juancarolr@yahoo.com
03-09.11.2008 – 2008 Origami Peace Tree Festival Romania "Let's make the paper come to
life", Liceul Teoretic "Miron Costin" Iasi, Rumunia.
http://www.peacetree.info/romania2008.php
14-16.11.2008 – 3. Internationale Tagung zur Didaktik des Papierfaltens für Lehrer und
Erzieher, Freiburg in Breisgau, Niemcy
http://www.origamididaktik.de/Tagung_2008/tagung_2008.html
05-08.12.2008 – XXI Konferencja CDO, Verbania Pallanza, Lago Maggiore, Wùochy.
http://www.origami-cdo.it/cdo/convegno/conv.htm
24-27.01.2009 – XVIII Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki "Przede
wszystkim geometria", Liceum Ogólnoksztaùc¹ce im. dra Tytusa Chaùubiñskiego w Radomiu.
W czasie konferencji bêdzie dziaùaùa pracownia „Origami i Matematyka”. http://snm.edu.pl/
Kwiecieñ 2009 – OSN Dutch Convention, Menorode Conference Center, Elspeet, Holandia.
http://www.origami-osn.nl/osn/en/origamiweekend.html
01-03.05.2009 – VIII Plener Origami, Porêba, Polska, Galicyjska Grupa Origami. Kontakt:
Ela Udziela eudziela@poczta.onet.pl i Wojciech Burczyk burczyk@mail.zetosa.com.pl.
Informacje, karta zgùoszenia i karta zgùoszenia warsztatów na stronie
http://www1.zetosa.com.pl/~burczyk/plener/plener2009-info-pl.htm
Marzec 2009 – Wiosenna konferencja BOS, Wileka Brytania.
Kwiecieñ 2009 – Konferencja OSN, Holandia.
Maj 2009 – Rencontres de Mai, Francja.
Maj 2009 – Convencion International de Papiroflexia, Hiszpania.
12-14.06.2009 – 21st International Convention of Origami Deutschland, Berlin, Niemcy.
http://www.papierfalten.de/jahrestreffen_en.htm

16. Uwagi koñcowe
Celem biuletynu jest dostarczenie wszystkim zainteresowanym informacji o tym, co siê dzieje
w polskim œrodowisku origami. Prosimy o przekazanie informacji wszystkim
zainteresowanym. Prosimy te¿ o nadsyùanie informacji o zdarzeniach zwi¹zanych z origami umieœcimy je w biuletynie. Tak¿e inne materiaùy do biuletynu s¹ mile widziane.
Biuletyn ten jest rozsyùany bezpùatnie osobom, które wyraziùy chêã jego otrzymywania. Jeœli
otrzymujesz tê informacjê przez pomyùkê lub nie chcesz jej ju¿ otrzymywaã – wyœlij e-mail na
adres burczyk@mail.zetosa.com.pl . Jeœli chcesz otrzymywaã biuletyn, a nie jesteœ na liœcie
wysyùkowej - przyœlij nam swój adres e-mail.
Pozdrawiamy
Krystyna i Wojtek Burczyk

