
Szczecińskie organizacje pozarządowe coraz liczniej opisują swoje działania na własnych stronach 
internetowych. Postaram się zachęcić Państwa do zapoznania się z działalnością oraz odwiedzenia 
kolejnych stowarzyszeń, choć może najpierw tylko wirtualnie.

Anna Stępień 

www.operahaus.v.pl
Stowarzyszenie Operahaus, ul. Piaszczysta 2, 71-377 Szczecin, tel. 452 
63 71, 812 09 66

Stowarzyszenie zaprasza już na drugą edycję Festiwalu Myśli 
Drukowanej, organizowanego corocznie w Szczecinie. Tematem 
przewodnim Festiwalu Myśli Drukowanej 2005 
www.festiwalmyslidrukowanej.v.pl jest „Komunikat” wraz z jego 
wieloma, często nieoczywistymi implikacjami. Ich różnorodność i -
paradoksalnie - powszechność, Festiwal ukaże poprzez odwołanie się 
do dwu fenomenów komunikacji: słowa i obrazu, występujących jako 
światy równoległe. Tygodniowy cykl spotkań, paneli dyskusyjnych, 
wystaw i projekcji filmowych ujawni wieloznaczność i niezbędność komunikacji i komunikatów, w tym 
również tych, które niosą informacje celowo wybiórcze albo fałszywe. Przyniesie refleksję nad słowem, 
jako wciąż najważniejszym medium komunikacyjnym, i postępującym – wedle niektórych w 
zatrważającym tempie – zastępowaniem słowa przez obraz. Odwołując się do alfabetu i druku, które 
stały się dla człowieka pewną strukturą rzeczywistości i jej pojmowania, choć jednocześnie spętały ją w 
więzy linearności, podejmie próbę opisu wirtualnych projekcji rzeczywistości, przełamujących ten 
wielosetletni schemat... Festiwal skupi się też na zjawisku krzyku - nieproszonej, niemile widzianej i 
niestosownej dziś formie komunikacji. Niemile widzianej i niestosownej, gdyż komunikacja dziś jest 
poddana kulturowej, społecznej matrycy...
Zjawisko to będzie przedmiotem otwartej prelekcji dr Andrzeja Skrendo, krzyk zagości też w swej 
najbardziej surowej i żywej formie podczas nocnego koncertu... 

zacheta.szczecin.art.pl
Stowarzyszenie Zachęta Sztuki Współczesnej, pl. Żołnierza Polskiego
2, 70-551 Szczecin, tel./fax 422 52 61

Stowarzyszenie, które w Szczecinie powstało w 2004 roku, a którego 
członkami są artyści, krytycy, dziennikarze, pedagodzy, prawnicy, 
ekonomiści, słowem - miłośnicy sztuki, chce działać przede wszystkim 
na rzecz upowszechniania i popularyzacji sztuki. Podobne 
stowarzyszenia powstają w wielu innych regionalnych centrach Polski. 
Jednym z najważniejszych zadań, których się podjęły, jest 
gromadzenie kolekcji sztuki współczesnej. Zachęta szczecińska 
chce gromadzić głównie sztukę polską, i to aktualną, powstającą 
współcześnie i we współczesności zakotwiczoną. Zakupy dzieł do 
kolekcji finansowane będą ze środków ministra kultury, samorządów 
wojewódzkiego i miejskiego, Unii Europejskiej, mecenasów i sponsorów, z działalności handlowej i 
wydawniczej stowarzyszenia. Zgodnie ze statutem stowarzyszenia, kolekcja będzie podstawą 
budowania Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesności, które ma prowadzić działalność edukacyjną, 



wydawniczą, promocyjną i popularyzatorską, nawiązywać kontakty z innymi ośrodkami w Polsce i za 
granicą, głównie w basenie Bałtyku. Członkowie Stowarzyszenia uroczyście otworzyli I Wystawę 
Kolekcji Regionalnej Zachęty Sztuki Współczesnej w Szczecinie w piątek, dnia 23 września 2005r. 
w Muzeum Sztuki Współczesnej Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 1.

www.miesnie.szczecin.pl
Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni, al. Wojska Polskiego 69, 70-478 Szczecin, tel./fax 489 42 
51

Na stronie Fundacji czytamy m.in.: Naukowcy z Instytutu Neurobiologii Max’a-Planck’a z Martinsried 
niedaleko Monachium odkryli genetyczną przyczynę zaniku mięśni. Zmieniony gen, który do tej pory nie 
został zaobserwowany w innych schorzeniach mięśni, powoduje uszkodzenie w strukturze mięśni–
poinformowało w czwartek stowarzyszenie Max’a-Planck’a (MPG). Organizm chorych nie produkuje 
najmniejszej dotąd znanej proteiny mięśniowej – teletoniny, co prowadzi do niestabilnego wzrostu 
mięśni. Badania zespołu naukowców zgromadzonych wokół Dieter’a Jenne zostaną przedstawione w 
lutowym wydaniu czasopisma fachowego „Nature Genetics”. Według informacji MPG odkryte u badanej 
grupy ludzi – a mianowicie u trzech brazylijskich rodzin – zaburzenia w strukturze mięśni w obrębie 
ramion i miednicy mogą odgrywać ważną rolę także u chorych cierpiących na zanik mięśni oraz w 
starczym zaniku mięśnia sercowego i mięśniówki kończyn. Według naukowców dzięki identyfikacji tego 
nowego genu można będzie lepiej diagnozować schorzenia mięśniowe, a w przyszłości skuteczniej je 
leczyć. W badaniach przeprowadzanych na zwierzętach naukowcy odnieśli niedawno sukcesy stosując 
w zaniku mięśni terapię genową. Wczesna identyfikacja genów będących przyczyną schorzeń 
umożliwia na dzień dzisiejszy odpowiednie konsultacje medyczne w obrębie rodziny, jak również 
efektywniejszą terapię chorych. Zanik mięśni występuje w wielu formach u około 0,02-0,03% 
społeczeństwa i może mieć różny przebieg i stopień nasilenia u poszczególnych chorych. Najgorsze 
formy ujawniają się już u noworodków, najłagodniejsze – u dorosłych. Jako najczęstszą przyczynę 
schorzeń uważa się czynniki dziedziczne. Jednak przy maksymalnym wykorzystaniu dostępnej do tej 
pory wiedzy teoretycznej udaje się wykryć najwyżej 30% wszystkich przypadków przyczyn molekularno-
genetycznych.”


