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Temat dla jaj, ale nie do żartów – już w najbliższą sobotę w Galerii Katowickiej  

akcja Mosznowładcy 

 

 

W sobotę 26 listopada br. w Galerii Katowickiej przeprowadzane będą bezpłatne badania 

profilaktyczne dla mężczyzn. Panowie przed 40. rokiem życia będą mogli sprawdzić zdrowie swoich 

jąder w badaniu USG, starsi natomiast oznaczą poziom PSA – markera nowotworowego prostaty 

we krwi. Akcja jest częścią 9. edycji ogólnopolskiej kampanii, która po raz pierwszy prowadzona 

jest pod nową nazwą – Mosznowładcy. Do tej pory, łącznie w ramach poprzednich edycji kampanii, 

przebadano blisko 18 000 mężczyzn.  

 

Poprzednie edycje wydarzenia, podczas których można było skorzystać z bezpłatnych badań 

przesiewowych, zgromadziły bardzo dużą liczbę chętnych. Polacy stają się coraz bardziej świadomi tego, 

jak ważna jest wczesna profilaktyka, której nie należy się obawiać. Katowice to po Wrocławiu, Gdańsku, 

Bydgoszczy, Warszawie czy Krakowie ostatnie miasto biorące udział w tegorocznej, trwającej przez dwa 

miesiące akcji. Po raz pierwszy do dyspozycji pacjentów oddano podwójny gabinet umożliwiający 

wykonanie badań nawet 500. osobom dziennie. Organizatorem działań nad Wisłą jest Fundacja Kapitan 

Światełko. 

 

– Nowy gabinet powstał dzięki zaangażowaniu naszego ambasadora, Baniaka. Zebrawszy swoich fanów, 

zdołał przekazać nam kwotę umożliwiającą rozbudowę naszego punktu, tak aby dwóch lekarzy 

jednocześnie mogło przyjmować mężczyzn na badania USG – mówi Jakub Kajdaniuk, rzecznik prasowy 

Fundacji Kapitan Światełko.  – Dzięki temu jesteśmy w stanie podwoić liczbę przebadanych każdego dnia 

i jednocześnie znacznie skrócić czas oczekiwania w kolejkach – dodaje. 

 

Mosznowładcy już od 2014 roku uczą mężczyzn, jak dbać o swoje zdrowie. Od samego początku akcja 

związana była z międzynarodowym ruchem zapuszczania wąsów w listopadzie, jako symbolu walki  

o odmianę postrzegania męskiego zdrowia intymnego. Dzięki Fundacji Kapitan Światełko akcja szybko 

poszerzona została o cykl bezpłatnych, bezbolesnym i nieinwazyjnych badań USG jąder, a później  

o przesiewowe badania poziomu PSA, markera nowotworu prostaty. Co roku badania przyciągają tłumy 
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mężczyzn w galeriach handlowych na terenie całej Polski. Warto podkreślić, że badania nie wymagają 

żadnego wcześniejszego przygotowania i każde z nich trwa zaledwie kilka minut. 

 

– To już kolejny raz, kiedy mając świadomość skali problemu, Katowicka z największą chęcią dołącza do 

akcji Mosznowładcy. Zachęcamy panów do wykonania bezpłatnych badań kontrolnych w naszej Galerii. 

Nie trzeba się zapisywać, decyduje kolejność przybycia – mówi Anna Szczerkowska, marketing manager 

Galerii Katowickiej. 

 

Akcja w Galerii Katowickiej odbędzie się 26 listopada, w sobotę, od 10:00 do 20:00. Mobilne gabinety 

będzie można znaleźć na poziomie 0, obok sklepu Euro RTV AGD.  

 

Kampania Mosznowładcy porusza nie tylko temat zdrowia fizycznego, ale także psychicznego. „To, co 

dzieje się w męskiej głowie jest równie ważne jak to, co dzieje się w majtkach” – przekonują organizatorzy 

akcji. W okresie pandemii COVID-19 z powodu społecznej izolacji, ale także pogorszenia się warunków 

ekonomicznych wielu osób, liczba samobójstw wśród mężczyzn zwiększyła się aż o 20 proc. Kwestie 

zdrowia psychicznego są obecnie równie dużym wyzwaniem, jak diagnostyka i leczenie nowotworów. 

 

Mosznowładcy – Kampania Fundacji Kapitan Światełko 

26.11.2022 r. 

10.00 – 20.00 

Galeria Katowicka 

 

Dodatkowych informacji udziela: 

Marta Dobrzańska: +48 609 808 120, marta.dobrzanska@imagopr.pl 

Pressroom: https://galeriakatowicka.eu/pressroom-2/ 

 

 

Galeria Katowicka mieści się w ścisłym centrum Katowic i jest unikalnym kompleksem komunikacyjno-

komercyjnym. Powierzchnia najmu wynosi 47,609 m2 i obejmuje ponad 200 lokali, restauracji i punktów 

handlowych, m.in. Peek & Cloppenburg, TK Maxx, Multikino, Zara, Pull & Bear, Bershka, C&A, Reserved, 

Euro RTV AGD, Douglas czy Flying Tiger Copenhagen. Posiada także 10 salowe Multikino z salą Xtreme 

– najnowocześniejszą w Polsce, wyposażoną w system dźwiękowy Dolby Atmos oraz projektor laserowy 

4K. Centrum handlowe połączone jest bezpośrednio z dworcem kolejowym i podziemnym terminalem 

autobusowym komunikacji miejskiej. Galeria Katowicka została otwarta 18 września 2013 r. 

 

Więcej informacji na: www.galeriakatowicka.eu 
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Właścicielem Galerii Katowickiej jest fundusz Employees Provident Fund of Malaysia z siedzibą w Kuala 

Lumpur, założony w 1951 r. To jeden z najstarszych i największych funduszy emerytalnych na świecie, 

inwestujący również w nieruchomości. Za zarządzanie aktywami funduszu (asset management) 

odpowiedzialny jest Savills Investment Management z siedzibą w Londynie.  

 

Za zarządzanie Galerią Katowicką, codzienne funkcjonowanie obiektu oraz kwestie związane z wynajmem 

powierzchni handlowej, odpowiada spółka APSYS Polska, jeden z wiodących operatorów branży centrów 

handlowych w Polsce i we Francji. 
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