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1. Wstępniak 

Ostatnio nawał pracy nie zostawia mi zbyt duŜo czasu na pisanie biuletynu, więc będzie 
krótko, za to treściwie, bo o VI Plenerze Origami 

2. Plener 

Informacja o Plenerze znajduje się w załącznikach do biuletynu oraz w Internecie. 

PoniewaŜ jakość Pleneru zaleŜy w duŜej mierze od Was, czekamy na liczne zgłoszenia 
ciekawych warsztatów. W tym roku Kraków obchodzi 750 lecie lokacji, stąd akcent krakowski 
– konkurs na Smoka Wawelskiego w rogatywce. Liczymy na to, Ŝe staniecie na wysokości 
zadania. 

Chcemy, aby Plener był dla kaŜdego uczestnika okazją do podniesienia umiejętności i 
wiedzy, zwłaszcza w zakresie technik origami i edukacyjnych zastosowań origami. 
Szczególnie niecierpliwie będziemy czekali na propozycje Waszych warsztatów z tego 
zakresu. 

A. Polska wersja językowa – załączniki do biuletynu: 

a) Ogólne informacje o plenerze: plener2007-zapowiedz.doc 

b) Karta zgłoszenia uczestnictwa: plener2007-karta zgloszeniowa.doc 

c) Karta zgłoszenia warsztatów: plener2007-karta zgl warsztatow.doc 

B. Polska wersja językowa informacji wraz z linkami do powyŜszych plików w formacie Word 
i PDF dostępna jest pod adresem: 
http://www1.zetosa.com.pl/~burczyk/plener/plener2007-info-pl.htm  

C. Angielska wersja językowa znajduje się na stronie: 
http://www1.zetosa.com.pl/~burczyk/plener/plener2007-info-en.htm  
Strona ta zawiera linki do angielskiej wersji powyŜszych plików w formacie Worda i PDF. 

Na zgłoszenia czekamy do 15 marca. 

Dalsze informacje będą zamieszczane na stronie internetowej i w kolejnych biuletynach. 
Uczestnicy dostaną informacje o programie w pierwszej połowie kwietnia. 

3. 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 lutego, czyli 
11.02.2007 w godzinach 16:00-18:00 w Dworku Białoprądnickim (lektorium w zachodniej 
oficynie), Kraków, ul. Papiernicza 2. Będziemy składać kwiaty pod kierunkiem Eli Udzieli.  

Osoby zainteresowane zaangaŜowaniem się w organizację Pleneru Origami zapraszamy juŜ 
o godzinie 15.00. 

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: 

11.03.2007, 01 (lub 15).04.2007, 

28-30.04.2007 - VI Plener Origami w Porębie, 

10.06.2007, 

lipiec 2007 - Piknik origami w Zabierzowie. 

4. Cykliczne spotkania origami w Polsce.  

Prosimy o nadsyłanie informacji do tego działu na rok szkolny 2006/07 

• 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).  

5. 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  

• Strona internetową 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.org.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. 

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

2007 – Festiwal origami Polska 2007, Polskie Centrum Origami, 
http://www.origami.org.pl/Sections-article44-p1.phtml   

16-18.02.2007 – 2nd Origami Chile Convention: Purranque 2007, 
http://www.origamichile.cl/purranque_2007/index_purranque_english.html  

02-04.03.2007 – OSN Origami convention, Conference Centre Mennrode in Elspeet, 
Holandia. http://www.origami-osn.nl/osn/en/origamiweekend.html Kontakt: Janneke Wielinga 
janneke.wielinga@planet.nl  

16-25.03.2007 – Origami Peace Tree 2007 in Poland, "Let the birds sing, let the flowers 
bloom.", Katowice, Polskie Towarzystwo Origami – Papierowe Fantazje, Kontakt: Irena 
Kowalczyk origaika@op.pl  http://www.iap-peacetree.org/opt/poland2007.html 
http://www.origami.art.pl/opt.html   

13-15.04.2007 – 39 th BOS Spring Convention Wentworth Castle (Yorkshire). 
http://www.britishorigami.info/society/meetings/cons.htm  



28-30.04.2007 – VI Plener Origami, Poręba, Polska, Galicyjska Grupa Origami. Kontakt: Ela 
Udziela eudziela@poczta.onet.pl i Wojciech Burczyk burczyk@mail.zetosa.com.pl 

28.04-01.05.2007 – X AEP International Convention Asociacion Española De Papiroflexia, El 
Escorial, Hiszpania, http://www.pajarita.biz/ElEscorial2007/ElEscorial.htm   

Maj 2007 – Konwencja MFPP, Francja http://mfpp.free.fr/Francais/rencontres 
http://mfpp.free.fr/Anglais/rencontres  

08-10.06.2007 – 19th International Convention of Origami Deutschland, Bonn, Niemcy. 
http://www.papierfalten.de/jahrestreffen_en.htm   

10-12.08.2006 – Hungarigami, kongres Magyar Origami Kör, Pecs, Węgry 
http://www.freeweb.hu/origamisok/indexa.htm  

06-09.09.2007 – 40th BOS Convention, Cambridge. 
http://www.britishorigami.info/society/meetings/cons.htm  

Wrzesień 2007 – Origami Peace Tree 2007 in Brazil, Rio de Janeiro, Brazylia. 
http://www.iap-peacetree.org/opt/project.html  

08-11.11.2007 – 2007 PCOC Pacific Coast Origami Conference, Fairmont Hotel, Vancouver, 
Kanada. Kontakt: Lisa David lisa@origami.as  

16-18.11.2007 – 2 Międzynarodowa konferencja „Dydaktyka origami” (Didaktik des 
Papierfaltens), Glashaus, Freiburg, Niemcy. Kontakt: Joan Sallas info@origamischule.de 

7. 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  


