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1. Wstępniak 

PoniewaŜ Plener zbliŜa się szybkimi kroki, dzisiaj głównie o Plenerze. Pamiętajcie – musicie 
tam być.  

2. VIII Plener Origami 

VIII Plener odbędzie się w czasie majowego weekendu 1-3 maja w Porębie. Gościem 
specjalnym będzie Christiane Bettens, znana w internecie jako Melisande*. Składa piękne 
mozaiki (tesselacje) oraz pudełka, których konstrukcja oparta jest na twist fold. Zachęcamy 
do odwiedzenia blogu Christiane La chronique de Mélisande* http://origami-art.org oraz 
galerii zdjęć http://www.flickr.com/photos/melisande-origami/  

 
David Brill, Christiane Bettens i Philip Chapman-Bell na konferencji CDO, Verbania-Pallanza, 2008 

   



 2 

  
Prace Christiane Bettens wystawiane na konferencji CDO, Verbania-Pallanza, 2008 

Do Biuletynu dołączamy kartę zgłoszeń na Plener i kartę zgłoszenia warsztatów. 
Pamiętajcie, Ŝe do 15 marca musimy zarezerwować miejsca w ośrodku w Porębie – zgłoście 
się juŜ dzisiaj (no, moŜe być jutro ;). 

Z niecierpliwością czekamy takŜe na propozycje prowadzonych przez Was warsztatów. To 
uczestnicy decydują o powodzeniu warsztatów, a Plener jest tak dobry i interesujący jak 
Wasze propozycje. 

Informacje i karty zgłoszeń są dostępne takŜe na stronach: 
http://www1.zetosa.com.pl/~burczyk/plener/plener2009-info-pl.htm – język  polski 
http://www1.zetosa.com.pl/~burczyk/plener/plener2009-info-en.htm – język angielski 

3. Kręciołkowa galeria 

Ostatnie kręciołkowe projekty, tym razem z sześciokątów. 

   

4. Seminarium „Nauczyciele o nauczaniu matematyki” 
Z przyjemnością informujemy, Ŝe tematyka związana z origami pojawi się na kolejnych 
spotkaniach seminarium Nauczyciele o nauczaniu matematyki organizowanym przez 
Oddział Krakowski SNM, gdzie modele origami (i nie tylko origami) będą ilustracją do 
róŜnych matematycznych rozwaŜań.  
Zapraszamy na kolejne spotkania: 
10.03.2009 „Wykresy plasterkowe”  
07.04.2009 „Posadzkowanie” 
12.05.2009 „Tangramy” 
09.06.2009 „Matematyka w literaturze i filmie” 
Dodatkowe informacje będziemy zamieszczać na stronach www.snm.edu.pl/oddzial/krakow 
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5. 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 Galicyjskiej Grupy Origami odbędzie się w drugą niedzielę stycznia 
11.01.2009 w godzinach 16:00-18:00 w Dworku Białoprądnickim (lektorium w zachodniej 
oficynie), Kraków, ul. Papiernicza 2. Będziemy składali motywy mozaikowe 
wykorzystywane w budowie du Ŝych mozaik  (tesselations zaprojektowanych przez 
E. Gjerde i R. Konrada).  

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: 

08.03.2009, 12.04.2009,  
01-03.05.2009 (Plener), 14.06.2009, lipiec 2009 (piknik w Zabierzowie) 

6. 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, godzina 
16.00, Dworek Białoprądnicki, Kraków, ul. Papiernicza 2. Zajęcia przeznaczone dla 
dorosłych, bezpłatne (naleŜy przynieść własny papier).  

7. 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. 

• Portal origami.art.pl  

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

27-29.03.2009 – BOS Spring Convention, Nottingham, Wielka Brytania. 
http://www.britishorigami.info/society/meetings/condata.php  

30.04-03.05 2009 – Convention 2009 of the Spanish Association, Alicante, Hiszpania. 
Kontakt: Juan Francisco Carrillo origamialicante@gmail.com  
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01-03.05.2009 – VIII Plener Origami, Poręba, Polska, Galicyjska Grupa Origami. Kontakt: 
Ela Udziela eudziela@poczta.onet.pl i Wojciech Burczyk burczyk@mail.zetosa.com.pl. 
Informacje, karta zgłoszenia i karta zgłoszenia warsztatów na stronie 
http://www1.zetosa.com.pl/~burczyk/plener/plener2009-info-pl.htm  

08-10.05.2009 – OSN Dutch Convention, Menorode Conference Center, Elspeet, Holandia. 
http://www.origami-osn.nl/drupal/en/content/origami-convention-2009  

Maj 2009 – Rencontres de Mai, Francja.  

12-14.06.2009 – 21st International Convention of Origami Deutschland, Berlin, Niemcy. 
http://www.papierfalten.de/jahrestreffen_en.htm   

26-29.06.2009 – OrigamiUSA Convention 2008, Fashion Institute of Technology in New 
York, USA, http://www.origami-usa.org/conventions.html  

Lipiec 2009 – tygodniowy obóz origami na Węgrzech, Magyaregregy . Kontakt: Judit Sági 
wudit@dravanet.hu oraz Balazs Frim fribakes@freemail.hu  

31.07-02.08.2009 – 20 Hungarigami, kongres Magyar Origami Kör, Budapest, Węgry. 
Kontakt: Mariann Villányi mariann.villanyi@budavital.hu  

Wrzesień 2009 – BOS Autumn Convention, Bristol, Wielka Brytania.  

Październik/Listopad 2009 – PCOC 2009 (Pacific Coast Origami Convention), San 
Francisco, USA.  

Listopad 2009 – 4. Internationale Tagung zur Didaktik des Papierfaltens, Freiburg in 
Breisgau, Niemcy http://www.origamididaktik.de 

Listopad / Grudzie ń 2009 – XXVII Konferencja CDO,  Włochy. http://www.origami-
cdo.it/cdo/convegno/conv.htm   

9. 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  


