
Stowarzyszenie Mężczyzn  

z chorobami prostaty 

„GLADIATOR”  

im. Tadeusza Koszarowskiego 



O stowarzyszeniu 
 

 Stowarzyszenie rozpoczęło swoja działalność w 2002 roku.  

 Powołany zarząd wytyczył cele opatrzone hasłami: „Rak nie jest 

wyrokiem”- najważniejszy jest chory człowiek, „Lecząc ciało nie 

zapominajcie o leczeniu duszy i umysłu”, „Razem pokonamy raka”. 

 Celem działalności Stowarzyszenia jest konsolidacja pacjentów 

dotkniętych chorobą prostaty, nerek i pozostałych narządów układu 

moczowo-płciowego, edukacja w zakresie podstawowej wiedzy 

medycznej dla zapewnienia warunków wczesnego wykrywania choroby, 

diagnostyki i profilaktyki leczenia.  

 Nasze działania kierowane są do pacjentów i ich rodzin oraz wszystkich 

innych bliskich i ma na celu wdrażanie świadomości o konieczności 

wykonywania podstawowych badań profilaktycznych. 

PATRONI MERYTORYCZNI STOWARZYSZENIA: 



Najważniejsze osiągnięcia 
 Edukacja bezpośrednia prowadzona jest na spotkaniach z pacjentami na 

terenie kraju.   

 Działania podejmowane przez Stowarzyszenie mają na celu 
przełamywanie u mężczyzn strachu i niechęci przed badaniami wizytą  
u lekarza.  

  Edukacja bezpośrednia związana jest z realizacją programów 
wspieranych przez różne podmioty tj.: 

◦ „Nowotwory narządów układu moczowo-płciowego bez tajemnic” 

◦ „Rak to nie wyrok” 

◦ „Wokół raka nerki” 

◦ „Męska sprawa” 

◦ „Mam haka na raka” 

 

 



Najważniejsze osiągnięcia 

 Działania w ramach edukacji bezpośredniej: 

◦ Organizacja spotkań dla pacjentów w terenie. 

◦ Przygotowanie i dystrybucja materiałów drukowanych tj. biuletyn 
„Gladiator”, broszury, ulotki, plakaty. 

 

 

 

◦ Profesjonalnie i przystępnie przygotowana strona  internetowa 
stowarzyszenia www.gladiator-prostata.pl, która zawiera bogatą 
ofertę wiedzy o chorobach nowotworowych i diagnostyce 
przygotowanej przez najwybitniejszych specjalistów urologów i 
onkologów. 

 

 

 

 

 

38 tysięcy użytkowników per kwartał 

Zorganizowanie w ponad 150 miastach grup członków , 

sympatyków i wolontariuszy  

http://www.gladiator-prostata.pl/
http://www.gladiator-prostata.pl/
http://www.gladiator-prostata.pl/


Najważniejsze osiągnięcia 
 

◦ Możliwość otrzymania porady, wsparcia w naszym telefonie zaufania, 
czynnym codziennie od 8.00 do 20.00. 

 

 

 

◦ Nawiązywanie współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Onkologicznymi 
oraz wybitnymi specjalistami tam pracującymi. 

◦ Kontynuujemy współpracę międzynarodową. Jesteśmy członkiem 
m.in.  

 Europejskiej Koalicji pacjentów z chorobami nowotworowymi 
prostaty EUROPA UOMO- z siedzibą w Antwerpii 

 Europejskiej koalicji pacjentów z chorobami nowotworowymi  
– ECPC – z siedziba w Brukseli 

 Międzynarodowej Koalicji pacjentów z chorobami nerek – IKCC  
– z siedzibą we Frankfurcie n/Menem 

 

 

 

 

 

W latach 2002-2005 na 100 rozmów , 95 wykonywały kobiety 

teraz na 100 rozmów tygodniowo, 95 wykonują mężczyźni 



Plany na przyszłość 

 

 Konsekwentnie wprowadzić  w życie i realizować cele określone statutem 

stowarzyszenia 

 Organizować w kolejnych miastach i miejscowościach nowe grupy 

członków 

  Drukować i kolportować biuletyn, broszury, ulotki, plakaty do małych 

miasteczek i miejscowości  

 Kontynuowanie i poszerzanie współpracy z regionalnymi ośrodkami 

Onkologicznymi i specjalistami urologami,  rehabilitantami, 

psychoonkologami 

 Na wszelkie możliwe sposoby kontynuowanie edukacji pacjentów po 40. 

roku życia, ich rodzin i bliskich, wdrążając niezbędne nawyki wykonywania 

badań profilaktycznych  

 Unowocześnienie i aktualizowanie strony internetowej oraz pełnić dyżury 

przy telefonie zaufania 

. 

 



 

STOWARZYSZENIE Mężczyzn  Z CHOROBAMI PROSTATY “GLADIATOR”  
im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego  

ul. Roentgena 5, 02 - 781 Warszawa 

tel./fax: (22) 864 08 76 

tel. kom.: 502 438 648 

e - mail: stowarzyszenie.gladiator@poczta.fm  

 

PREZES: TADEUSZ WŁODARCZYK 

 

 

 

 

POSIADAMY STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 

Informacje kontaktowe  


