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1. Wstępniak 

JuŜ za tydzień pierwsze po wakacjach spotkanie Galicyjskiej Grupy Origami. Czas i miejsce 
to samo, co zwykle – przyjeŜdŜajcie. 

2. Kręciołkowa galeria 

Najnowsze kręciołkowe projekty. 

   

3. Węgry: 20th Hungarian Origami Convention i Symmetry Festival 

Na przełomie lipca i sierpnia spędziliśmy kilka miłych i interesujących dni w Budapeszcie. 
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Na dobry początek zaczęliśmy od konferencji origami. Z duŜą 
przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie Mariann Villányi, 
przewodniczącej Magyar Origami Kör, do uczestniczenia w 
jubileuszowej 20 konferencji węgierskiego stowarzyszenia 
origami jako goście specjalni. Konferencja trwała 3 dni i 
podobnie jak w poprzednich latach zgromadziła około 150 
uczestników z Węgier i zagranicy. Wśród węgierskich 
uczestników pojawili się między innymi Peter Budai, Endre 
Somos oraz József Zsebe, z zagranicy Vincente Floderer na 
czele czteroosobowej (Vincent Floderer, Alain Giacomini, Alexis Mérat, Marie) reprezentacji 
francuskiej grupy Crimp (http://www.le-crimp.org/) oraz Saadya Sternberg. Jako goście 
specjalni mieliśmy znacznie bardziej wypełniony czas niŜ zwykle, ale udało się nam wziąć 
udział w kilku warsztatach. Jednym z ciekawszych był warsztat grupy C.R.I.M.P.S na temat 
modułowego crumplingu. Ze względu na niedostatek miejsca, wystawa modeli była mniejsza 
niŜ zwykle, ale w dalszym ciągu zasługująca na uznanie. Na zdjęciach poniŜej modele 
Petera Budaia (http://www.budaiorigami.hu/), nasza wystawa, maski Saadyi Sternberga, lalki 
a’la królowa Sisi zaprojektowane przez Evę Ácsné Dóczi, tesselacje Endre Somos. 

   

   
Jak zwykle na Węgrzech konferencja odbyła się w miłej, ciepłej (w kaŜdym znaczeniu tego 
słowa) i przyjacielskiej atmosferze. Pozostaliśmy z przekonaniem, Ŝe za rok znów 
przyjedziemy na Węgry. 

Równolegle z konwencją origami na Uniwersytecie Techniczno-Ekonomicznym w 
Budapeszcie (Budapest University of Technology and Economic) odbywał się Symmetry 
Festival (http://symmetry.hu/), międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona symetrii 
we wszystkim. Skoro we wszystkim, to nie mogło zabraknąć origami. Jednym z punktów 
konferencji była wystawa origami. PoniŜej kilka zdjęć: otwarcie wystawy origami - otwiera ją 
Mariann Villany, na lewo od niej stoi prof. Gyorgy Darvas (przewodniczący konferencji), 
nasze modele, modele grupy Crimp, Saadya Sternberg przed swoją wystawą, modele 
geometryczne (Endre Somos, Christiane Bettens Mélisande, Peter Budai), spidrony (nie 
całkiem origami). 
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W poniedziałek odbyła się sesja poświęcona symetrii w origami, która miała trzy wystąpienia: 

1. Collapsible Origami: Symmetry and Asymetry. Saadya Sternberg 

2. Where Is a Polyhedron? About Symmetry in Origami Models. Krystyna Burczyk, 
Wojciech Burczyk 

3. Folded / Crumpled Models - Evolution and Perspectives. Vincent Floderer, Alain 
Giacomini, Alexis Mérat 

Widownia w połowie składała się z origamistów, a w połowie z uczestników konferencji 
zwabionych otwartą wcześniej wystawą. Ku mojemu zdziwieniu z sali padały dość sensowne 
pytania. 

Niestety wystawa zbyt mocno zwabiła niektórych uczestników i po jej zamknięciu okazało 
się, Ŝe zniknęło kilka naszych modeli. 

Pewną osłodą tego gorzkiego faktu była moŜliwość osobistego poznania węgierskiego 
grafika Istvána Orosza (http://www.utisz.net/).Dzięki Endre Somos mogliśmy odwiedzić 
artystę w jego domu i zobaczyć jego grafiki (a nawet kupić jedną). István Orosz jest 
kontynuatorem nurtu zapoczątkowanego przez M. C. Eschera – bawi się iluzją, 
wieloznacznością rysunku, wkładaniem kilku reprezentacji w jeden obraz. Zachęcamy do 
zobaczenia jego prac na stronie internetowej artysty. 
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4. KOTE 

JuŜ za niecały tydzień w Łodzi odbędzie się jubileuszowa XX Ogólnopolska Konferencja - 
Origami w Terapii i Edukacji (KOTE) pod hasłem Spotkanie pod gałązką wiśni. Program, listę 
uczestników i inne informacje znajdziecie na stronie www.origami.org.pl 

5. Seminarium Oddziału Krakowskiego SNM 

Oddział Krakowski SNM zaprasza nauczycieli i studentów do udziału w roku szkolnym 
2009/2010 w seminarium Nauczyciele o nauczaniu matematyki. 

Seminarium stanowi forum wymiany doświadczeń, prezentacji ciekawych rozwiązań 
dydaktycznych, poznawania róŜnych ciekawych zagadnień z zakresu matematyki i jej 
zastosowań współczesnych.  

KaŜde spotkanie będzie stanowiło odrębną całość poświęconą wskazanemu tematowi. 
MoŜna uczestniczyć we wszystkich spotkaniach, moŜna wybrać tylko niektóre tematy. 

Spotkania będą się odbywały raz w miesiącu, w poniedziałek, w ZSOI nr 4 (Kraków, ul. śabia 
20) w sali im. S. Banacha w godzinach 16.45-19.00. Pierwsze spotkanie odbędzie się 
5.10.2009. Temat: ZłóŜ i odetnij! Czyli origami plus noŜyczki. Bardzo ciekawe i wielce 
inspirujące. 

Dodatkowe informacje na temat seminarium (w tym omówienia tematyki kolejnych spotkań) 
będziemy zamieszczać na stronie Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli 
Matematyki http://snm.edu.pl/oddzialy/krakow/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=3&Itemid=46 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres burczyk@mail.zetosa.com.pl  Na pierwsze 
spotkanie moŜecie przyjechać nawet bez wcześniejszego zgłoszenia. 

6. Didaktik des Papierfaltens 

W połowie listopada 2009 we Fryburgu Bryzgowijskim (Freiburg im Breisgau) odbędzie się, 
organizowana juŜ po raz czwarty, konferencja Didaktik des Papierfaltens. Jest to obecnie 
jedyna europejska konferencja o zasięgu międzynarodowym poświęcona edukacyjnym 
aspektom origami. Od tego roku konferencja zmienia nieco formułę. Organizatorzy będą 
zapraszali gościa specjalnego. Jednak nie będzie to osoba, jak na innych konferencjach 
origami, a kraj. Polskie osiągnięcia w zakresie zastosowań edukacyjnych origami zostały 
uhonorowane zaproszeniem Polski jako pierwszego gościa specjalnego. Polska będzie 
reprezentowana przez grupę 13 nauczycieli i origamistów. 

Program przewiduje 29 warsztatów w ciągu trzech dni. W odróŜnieniu od większości 
konferencji origami, warsztaty nastawiona są na pokazanie jak wykorzystać origami w 
edukacji, a nie jak złoŜyć modele. Przewidziane są prezentacje w formie wykładów, 
warsztaty pozwalające wymienić doświadczenia oraz sesja plakatowa. 

Trochę daleko, ale mimo tego zapraszamy wszystkich zainteresowanych edukacyjnymi 
aspektami origami. 

Szczegółowe informacje o konferencji, program i formularz zgłoszeniowy moŜna znaleźć na 
stronie: http://www.origamischule.com/  

7. 5th OSME  

NajwaŜniejszą międzynarodową konferencją związaną z origami jest OSME (International 
Conference on Origami in Science, Mathematics and Education). Kolejna piąta juŜ 
konferencja odbędzie się w Singapurze w dniach 13-17 lipca 2010 w Singapore 
Management University w Singapurze. Razem z konferencją naukową będzie się takŜe 
odbywał tradycyjny konwent origami.  

Część naukowa przewidziana jest na 14 i 15 lipca i będzie obejmowała następujące 
kategorie: Mathematics (matematyka), Science (nauki przyrodnicze), Education (edukacja), 
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Technology (technologia), Design (projekty origami), Art (sztuka). Propozycje wystąpień w 
formie streszczenia moŜna nadsyłać do 1 grudnia 2009. Zaproszenie do przesyłania 
propozycji wystąpień (call for papers) dostępne jest na stronie http://www.origami-
usa.org/files/call_for_abstracts_final.pdf  

Dwa kolejne dni (16 i 17 lipca) przewidziane są na konwent origami z wystawą modeli oraz 
warsztatami. Przewidziane jest wydanie materiałów konferencyjnych z diagramami. 
Diagramy naleŜy przesyłać do 31 grudnia 2009 na adres 5osme.diagrams@gmail.com. 
Kolejną atrakcją jest konkurs na symbol Singapuru – Merliona – pół lwa, pół rybę. Autorskie 
projekty moŜna nadsyłać do 13 czerwca 2010. 

Pełny tekst informacji o OSME został dołączony do Biuletynu. 

W sprawach związanych z konferencją naleŜy kontaktować się z Eileen Tanem 
(origamiwolf@gmail.com) & Patsy Wang-Iverson (pwangiverson@gmail.com) 

8. 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. 

Pierwsze po wakacjach – październikowe – spotkanie Galicyjskiej Grupy Origami odbędzie 
się w drugą niedzielę października 11.10.2009 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: 
11.10.2009; 08.11.2009; 13.12.2009; 10.01.2010; 14.02.2010; 14.03.2010; 11.04.2010; 
09.05.2010; 13.06.2010  
lipiec 2010 (piknik w Zabierzowie) 

9. 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). 

• Otwarte spotkania ORIZURU (klub origami w Bydgoszczy) odbywają się w kaŜdy 
pierwszy czwartek, a zebrania klubu w kaŜdy drugi czwartek miesiąca w Szkole 
Podstawowej nr 4 w Bydgoszczy  

10. 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. 

• Informacje o matematycznym origami, nowych projektach oraz archiwalne numery 
biuletynu elektronicznego moŜna znaleźć na stronie Krystyny i Wojciecha Burczyków 
www.origami.edu.pl  

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

11. W najbli Ŝszym czasie w Polsce i na świecie. 

10.10.2009 – XX KOTE, Łódź. www.origami.org.pl  

17-18.10.2009 – 10 rocznica firmy Miyabi, Hilton Hotel, Brema, Niemcy. http://www.miyabi-
japan.de 

05-08.11. 2009 – PCOC 2009 (Pacific Coast Origami Convention), San Francisco, USA. 
http://www.origami-usa.org/pcoc2009  

13-16.11. 2009 – III Convencion Internacional de Origami "Machupicchu 2009" Cusco – 
Peru, http://encuentroorigamicolombia.blogspot.com ; 
http://www.origamicusco.blogspot.com/   
Kontakt: José Tomas Buitrago: origami_colombia@hotmail.com  

13-15.11.2009 – 4. Internationale Tagung zur Didaktik des Papierfaltens, Freiburg in 
Breisgau, Niemcy www.origamischule.com  

05-08.12.2009 – XXVII Konferencja CDO, Verbania Pallanza, Lago Maggiore, Hotel 
Castagnola, Włochy. http://www.origami-cdo.it/cdo/convegno/conv.htm 

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/  

12-14.03.2010 – OSN Dutch Convention, Menorode Conference Center, Elspeet, Holandia. 
http://www.origami-osn.nl/drupal/en/content/origami-convention-2010  

26-27.03.2010 – BOS Spring Convention, Cadbury's Bournville, Wielka Brytania. 
http://www.britishorigami.info/society/meetings/condata.php  

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.  

Czerwiec 2010  – OrigamiUSA Convention, Fashion Institute of Technology in New York, 
USA, http://www.origami-usa.org/conventions.html  

13-17.07.2010 – 5th OSME, Singapore Management University (SMU) in Singapore. Kontakt: 
Eileen Tan (origamiwolf@gmail.com) and Patsy Wang-Iverson (pwangiverson@gmail.com).  
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24-28.07.2010 – Bridges Pecs 2010 World Conference, Pécs, Węgry. 
http://bridgesmathart.org/bridges-2010/  

Lipiec  2010 – tygodniowy obóz origami na Węgrzech, Magyaregregy . Kontakt: Judit Sági 
sagi.judit@gravirtechnika.hu  

13-15.08.2010 – 21 Hungarigami, kongres Magyar Origami Kör, Pécs, Węgry. 
http://origamisok.hu/indexa.htm Kontakt: Mariann Villányi mariann.villanyi@budavital.hu  

10-12.09.2010 – BOS Autumn Convention, Liverpool Hope University, Wielka Brytania. 
http://www.britishorigami.info/society/meetings/cons.php  

15-17.04.2011 – OSN Dutch Convention, Menorode Conference Center, Elspeet, Holandia. 
http://www.origami-osn.nl/  

13-15.04.2012 – OSN Dutch Convention, Menorode Conference Center, Elspeet, Holandia. 
http://www.origami-osn.nl/  

12-14.04.2013 – OSN Dutch Convention, Menorode Conference Center, Elspeet, Holandia. 
http://www.origami-osn.nl/  

12. 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  


