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1. Wstępniak
JuŜ za dwa tygodnie piknik origami w naszym ogrodzie. Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych (prosimy jednocześnie o potwierdzenie przyjazdu). Więcej informacji
poniŜej.
W numerze takŜe kilka nowych informacji o konferencjach origami na świecie.
2. Kręciołkowa galeria
Najnowsze kręciołkowe projekty.
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3. Konferencja AEP
W czasie weekendu majowego, w dniach od 30 kwietnia do 3 maja w słonecznym Alicante w
Hiszpanii odbyła się konferencja hiszpańskiego stowarzyszenia origami AEP. Gratulujemy
Arturowi Biernackiemu, który został zaproszony na tę konferencję jako gość specjalny.
Zdjęcia z moŜna zobaczyć we Flikrze, teraz czekamy na relację z pierwszej ręki.
http://www.flickr.com/photos/12569445@N02/sets/72157617770227460/
4. 21th International Convention of Origami Deutschland

W dniach 12-14 czerwca odbyła się w Berlinie 21. konferencja niemieckiego stowarzyszenia
Origami Deutschland z Robertem Langiem, Sipho Maboną i Sharon Thurvey jako gośćmi
specjalnymi.
Zdjęcia Gerwina Sturma z konferencji moŜna zobaczyć tutaj:
http://www.origamiaustria.at/od2009.php?lang=2
5. 9. Origamitagung in Gelterkinden
Spotkanie w Gelterkinden to cykliczna impreza origami odbywająca się co dwa lata w
niemieckojęzycznej części Szwajcarii. Spotkanie trwa dwa dni, sobotę i niedzielę 12 i 13
września 2009. Tematem przewodnim konferencji będą cztery pory roku. Z przyjemnością
informujemy, Ŝe zostaliśmy zaproszeni jako goście specjalni tej konferencji.
Dane kontaktowe podajemy poniŜej, w kalendarium imprez.
6. 6 èmes Rencontres Suisses d’Origami
Na nasze ręce przyszło zaproszenie na odbywającą się co dwa lata konferencję we
frankofońskiej części Szwajcarii. Konferencja zaplanowana jest w dniach 19-21.02.2010 w
Genewie. W załączeni przesyłamy otrzymane informację o konferencji.
7. 20th Hungarian Origami Convention
Tylko do końca czerwca moŜna zarejestrować się na 20. konferencję origami na Węgrzech.
Zachwalamy zarówno z powodów obiektywnych (ciekawie, blisko i tanio), jak i subiektywnych
– z przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie do przyjazdu jako goście specjalni. Strona
konferencji z kartami zgłoszeń: http://origamisok.hu/indexa.htm
8. Piknik origami
To juŜ za dwa tygodnie.
Zgodnie z tradycją wakacyjne, lipcowe, spotkanie naszej grupy origami to piknik origami w
Zabierzowie w naszym ogrodzie. Nie martwcie się, jeśli będzie padać – wtedy będziemy
składać pod dachem, jest dość miejsca.
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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 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 potwierdzenie przyjazdu e-mailem.
9. 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 to piknik w Zabierzowie w dniu 12 lipca, a potem dopiero po wakacjach
we wrześniu.
Dojazd autobusami - 114, 115, 132, 138, 164, 172, 207, 217, 227, 247 Mapka z dojazdem:
http://plan.naszemiasto.pl/plan_1_8643.html
10. Cykliczne spotkania origami w Polsce.
Prosimy o nadsyłanie informacji do tego działu na rok szkolny 2009/2010
•

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).

11. 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
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
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12. W najbliŜszym czasie w Polsce i na świecie.
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.
http://origamisok.hu/indexa.htm Kontakt: Mariann Villányi mariann.villanyi@budavital.hu
06-09.08.2009 – 4. convencion Origami Chile, Valparaiso, Chile.
http://origamichile.cl/convencion_2009/index_convencion_english.html
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
12-13.09.2009 – 9. Origamitagung in Gelterkinden, Gelterkinden, Szwajcaria. Kontakt: Silvia
Rubin hr.rubin@bluemail.ch Esther Schönenberger esther.shoenenberger@freesurf.ch
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
Marzec 2010 – BOS Spring Convention, Wielka Brytania.
http://www.britishorigami.info/society/meetings/condata.php
19-21.02.2010 – 6 èmes Rencontres Suisses d’Origami, Geneva, Szwajcaria. Kontakt:
Evelyne Cavalière origami.vernier@orange.fr , http://monsite.orange.fr/origami-vernier/
01-03.05.2010 – IX Plener Origami, Polska, Galicyjska Grupa Origami. Kontakt: Ela Udziela
eudziela@poczta.onet.pl i Wojciech Burczyk burczyk@mail.zetosa.com.pl.
14-16.05.2010 – 22nd International Convention of Origami Deutschland, Bonn, Niemcy.
http://www.papierfalten.de/jahrestreffen_en.htm
Maj 2010 – Rencontres de Mai, Francja.
Maj 2010 – Convention of the Spanish Association, Hiszpania.
13. 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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