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1. Wstępniak
Plener, plener i po Plenerze. Tym razem dopisała zarówno pogoda (wyjątkowo) jak i
uczestnicy (jak zwykle). Pierwsze reakcje poniŜej.
Wyjątkowo czerwcowe spotkanie Galicyjskiej Grupy Origami odbędzie się w maju –
szczegóły poniŜej.
Dostaliśmy zaproszenie od węgierskiego stowarzyszenia origami na dwie imprezy związane
z origami.
W tym numerze takŜe o nowej ksiąŜce o kręciołkach.
2. Kręciołkowa galeria
Najnowsze kręciołkowe projekty.

3. Kolejna ksiąŜka o kręciołkach
Jest to druga z serii ksiąŜek poświęconych kręciołkowym kusudamom. KsiąŜka wykorzystuje
opisane w części pierwszej (Kręciołkowe kusudamy 1) struktury geometryczne, korzysta z
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wiadomości dotyczących kolorowania kusudam
oraz techniki makro-modułów. W ksiąŜce
wprowadzony jest nowy element strukturalny –
róŜne sposoby łączenia makro-modułów.
KsiąŜka zawiera szczegółowy opis wykonania
makro-modułów z modułów SLSL oraz SZSZ, a
takŜe ich modyfikacji. Opisane zostały dwa
makromoduły typu SLSL – wariant podstawowy i
modyfikacja z dołkiem, pięć makro-modułow
SZSZ w podstawowej formie, kaŜda w dwu
wersjach, a następnie modyfikacja z dołkiem
kaŜdego z wariantów, jako dodatek nadzwyczajny
specjalna modyfikacja coś w środku, co daje w
sumie 21 róŜnych makro-modułów. Makro-moduły
są same w sobie są modelami kwiatów, ale ich
przeznaczeniem jest budowa kusudam.
Szczegółowo zostało opisanych 18 kusudam
kręciołkowych opracowanych przez autorkę, a
powstających z podstawowej formy modułów
podstawowych. Zastosowanie modułów z dołkiem
daje moŜliwość złoŜenia kolejnych 18 kusudam.
Wykorzystanie opisanych w ksiąŜce struktur i
sposobów łączenia makro-modułów i pozwala na zbudowanie dalszych modeli, niektórych w
kilku odmianach kolorystycznych. Modele zamieszczone w ksiąŜce zostały stworzone w
latach 2000-2007.
Wykonanie tych modeli daje nie tylko duŜo przyjemności oraz efektowny rezultat, ale jest
takŜe świetnym ćwiczeniem rozwijającym wyobraźnię przestrzenną i uczącym geometrii
wielościanów. Modele są średniej skali trudności. Ksiązka zawiera szczegółowy opis
symboli. Uzupełnieniem modeli jest zestawienie struktur wielościennych uŜywanych do
budowy kusudam kręciołkowych.
Podobnie jak w poprzednich ksiąŜkach o kręciołkach, tekst jest zarówno w języku polskim,
jak i angielskim.
Osoby zainteresowane kupieniem ksiąŜki prosimy o kontakt e-mailowy.
4. VIII Plener Origami
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Plener, Plener i po Plenerze. Za to moŜecie zobaczyć pierwsze relacje z Pleneru. Relacja
przygotowana przez Gerwina Sturma (Austria) dostępna jest na stronie
http://www.origamiaustria.at/poreba2009.php?lang=2
Nasz gość specjalny Christiane Melisande* Bettens takŜe zamieściła w internecie swoje
zdjęcia z Pleneru: http://www.flickr.com/photos/melisande-origami/sets/72157617743761414/
Kto następny ?
5. Obóz origami nad Balatonem
Węgierscy origamiści przekazali na nasze ręce zaproszenie dla miłośników origami w Polsce
do udziału w organizowanym przez nich obozie origami. Obóz origami będzie w tym roku w
dniach 7-11 lipca (od wtorku do soboty) w wypoczynkowej miejscowości Zamárdi na
południowym brzegu Balatonu. Miejscem obozu będzie pensjonat Platanus
http://platanus.inter.hu/platanus/panzio.html . W programie: wszystko co lata i pływa – łódki,
latawce, samoloty. Obóz organizowany jest przez grupę origami z Pecsu pod wodzą Judit
Sagi sagi.judit@gravirtechnika.hu . Do Biuletynu dołączamy kartę zgłoszenia oraz informację
o obozie.
Zachęcamy do udziału (jeśli tylko macie taką moŜliwość). Obóz zawsze łączy origami w
duŜych ilościach z atrakcjami wakacyjno-wypoczynkowymi (ciepło, nad wodą, dobre wino,
stosunkowo blisko, niezbyt drogo). Składaniu zawsze towarzyszy atrakcyjny program
dodatkowy. My zawsze się dobrze bawiliśmy i miło spędzaliśmy czas na tej imprezie w
poprzednich latach.
6. 20 konferencja Hungarigami
Miesiąc po obozie origami kolejna impreza na Węgrzech: jubileuszowa 20. konferencja
Magyar Origami Kör. Konferencja odbędzie się w Budapeszcie w dniach od 31 lipca do 2
sierpnia. Konferencję organizuje Mariann Villányi mariann.villanyi@budavital.hu do której
naleŜy kierować zgłoszenia.
Równocześnie z konferencją origami odbywa się w Budapeszcie Symmetry Festival
http://www.conferences.hu/symmetry2009/index.html . Jest to konferencja naukowa
organizowana przez Międzynarodową Fundację Symetrii i poświęcona symetrii w nauce,
technologii, sztuce i medycynie. Konferencja odbywa się w dniach 31.07-05.08.2009.
Podobnie jak w trakcie poprzedniej konferencji w 2003 roku, poniedziałek 2 sierpnia będzie
dniem origami.
7. Origami jako forma wspierania rozwoju – Ogólnopolski Program Badawczy
Polskiego Centrum Origami
PCO ogłosiło rozpoczęcie programu badawczego Origami jako forma wspierania rozwoju.
Na stronie PCO www.origami.org.pl moŜecie znaleźć informacje o programie oraz ankietę do
wypełnienia. Zachęcamy do odwiedzenia strony i wzięcia udziału w programie.
8. Seminarium „Nauczyciele o nauczaniu matematyki”
Z przyjemnością zapraszamy na ostatnie spotkanie:
09.06.2009 „Matematyka w literaturze i filmie”
Podczas spotkania przypomnimy najciekawsze fragmenty poprzednich spotkań, w tym
równieŜ modele origami. Ale tym razem składać nie będziemy.
9. Piknik origami
Zgodnie z tradycją wakacyjne, lipcowe spotkanie naszej grupy origami to piknik origami w
Zabierzowie w naszym ogrodzie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy od godziny
10.00. W programie jak zwykle duŜo składania, atrakcje kulinarno-akrobatyczne (czereśnie
lub wiśnie prosto z drzewa) oraz duchowe (ksiąŜki origami prosto z półki). Planowane
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zakończenie imprezy około godziny 18.00. Uczestnicy przywoŜą dobry humor, chęć do
składania, coś do przekąszenia (paczka paluszków, domowe ciasto, czekolada, sałatka, itp.).
Gospodarze zapewniają papier, miejsce do składania, napoje. Istnieje moŜliwość
przenocowania na karimacie (mamy równieŜ dwa wolne łóŜka w pokoju gościnnym) – w tym
przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt.
Adres: ul. Konwaliowa 22A, 32-080 Zabierzów, tel: 012/2580820 lub 0602601719.
http://map24.interia.pl/search?q=Konwaliowa%2C+32-080+Zabierz%C3%B3w%2C+Polska&m=1

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mailowy – prześlemy więcej informacji.
10. 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.
Następne spotkanie – czerwcowe – Galicyjskiej Grupy Origami odbędzie się wyjątkowo w
czwartą niedzielę maja 24.05.2009 w godzinach 16:00-18:00 w Dworku Białoprądnickim
(lektorium w zachodniej oficynie), Kraków, ul. Papiernicza 2. Nie będzie spotkania w
czerwcu. Kolejne spotkanie to piknik w Zabierzowie w dniu 12 lipca, a potem dopiero po
wakacjach 13 września.
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:
24.05.2009,
12.07.2009 (piknik w Zabierzowie)
11. Cykliczne spotkania origami w Polsce.
Prosimy o nadsyłanie informacji do tego działu na rok szkolny 2008/2009
•

Spotkania Galicyjskiej Grupy Origami - druga niedziela kaŜdego miesiąca, godz.
16.00 – 18.00, Dworek Białoprądnicki, Kraków, ul. Papiernicza 2. Zajęcia
przeznaczone dla dorosłych, bezpłatne (naleŜy przynieść własny papier).

12. 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 Monika
Warszewska znana jako molla7.

•

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

•

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

•

Strona internetowa grupy roboczej SNM Origami i Matematyka
www.snm.edu.pl/grupy/oim/

•

Strony internetowe Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki www.snm.edu.pl, strony
internetowe oddziałów SNM
snm.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=42
i grup roboczych
snm.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=41
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zawierają informacje o planowanych konferencjach i kursach, w tym równieŜ
związanych z origami matematycznym.
•

Forum Origami http://oriforum.mojeforum.net/ Moderatorem jest Marta Misiak
(Wolbashi).

•

Portal origami.art.pl

13. W najbliŜszym czasie w Polsce i na świecie.
21-24.05.2009 – Rencontres de Mai, ParyŜ, Francja.
http://www.pliagedepapier.com/forum/viewtopic.php?t=1351
http://mfpp.free.fr/RencontresMai2009-Eng.pdf
05-07.06.2009 – IV Konwencja PTO, Stalowa Wola, www.pto.art.pl
12-14.06.2009 – 21st International Convention of Origami Deutschland, Berlin, Niemcy.
http://www.papierfalten.de/jahrestreffen_en.htm
17-21.06.2009 – Origami Bolivia Convention, LaPaz, Bolivia.
http://origamibolivia.blogspot.com/ http://www.origamibolivia.com/index-2.html
26-29.06.2009 – OrigamiUSA Convention 2008, Fashion Institute of Technology in New
York, USA, http://www.origami-usa.org/conventions.html
07-11.07.2009 – tygodniowy obóz origami na Węgrzech, Magyaregregy . Kontakt: Judit Sági
sagi.judit@gravirtechnika.hu
31.07-02.08.2009 – 20 Hungarigami, kongres Magyar Origami Kör, Budapest, Węgry.
Kontakt: Mariann Villányi mariann.villanyi@budavital.hu
14-16.08.2009 – 15th Origami Tanteidan Convention, Tokyo, Japan
04-06.09.2009 – BOS Autumn Convention, West Downs Centre, University of Winchester,
Winchester, Wielka Brytania. http://www.britishorigami.info/society/meetings/cons.php
10.10.2009 – XX KOTE, Łódź. www.origami.org.pl
05-08.11. 2009 – PCOC 2009 (Pacific Coast Origami Convention), San Francisco, USA.
http://www.origami-usa.org/pcoc2009
13-15.11.2009 – 4. Internationale Tagung zur Didaktik des Papierfaltens, Freiburg in
Breisgau, Niemcy http://www.origamididaktik.de
05-08.12.2009 – XXVII Konferencja CDO, Verbania Pallanza, Lago Maggiore, Hotel
Castagnola Włochy. http://www.origami-cdo.it/cdo/convegno/conv.htm
14. 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
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