Raport nr 6/2010
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w
czerwcu 2010 roku.
WPROWADZENIE
W czerwcowej prasie zainteresowanie tematyką HIV/AIDS było niewielkie. Najwięcej
publikacji dotyczyło Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, które na początku czerwca
rozpoczęły się w RPA. Dziennikarze w swoich sprawozdaniach z mistrzostw, obok relacji z
boisk, przedstawiali też drugą, ciemniejszą stronę tej imprezy - świat przestępstw, biedy i
dramatów ludzi żyjących z HIV..
Należy zwrócić uwagę na fakt, że ta sama publikacja danego autora drukowana była w
ogólnopolskim i lokalnych wydaniach jednego dziennika. Przykładem jest dziennik Polska
The Times, w którym trzy artykuły drukowane w lokalnych wydaniach dały ogólną liczbę 19
publikacji. Tytuł ten też jako jedyny podał informację o produkowaniu przez afgańskich
wojowników nowej broni, która powoduje zagrożenie zakażeniem HIV żołnierzy.
Poruszano także tematy, które gościły na łamach poprzednich raportów: pisano o
trzeciej już kampanii H&M Fashion Against AIDS, która oferuje kolekcję festiwalową, a 25
proc. wpływów z jej sprzedaży ma zasilić projekty uświadamiania młodzieży na temat
HIV/AIDS, o firmie Martis, która na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS przygotowała
projekt kampanii „Wróć bez HIV”1.
Opublikowano rozmowę z Katarzyną Malinowską – Sempruch, która przez wiele lat
związana była z UNAIDS (agencją ONZ ds. HIV/AIDS), a obecnie jest szefem programu
redukcji szkód w Open Society Institute.2
Ogólnie w czerwcu na łamach 27 tytułów drukowano 55 publikacji bezpośrednio lub
pośrednio związanych z problematyką HIV/AIDS. Tylko siedem z nich publikowało więcej
niż jedną informację na ten temat.

1
2

Szkoła przetrwania. Media i Marketing Polska z dnia 01.06.2010 r.
Maja Raszpel. Prestiż?! To nic nie znaczy. Sukces z dnia 01.06.2010 r.
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Tabela 1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż jedną informację na temat HIV/AIDS w
czerwcu 2010 roku
Miejsce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tytuł
Polska*
Gazeta Wyborcza*
Przekrój
Rzeczpospolita
Dziennik Wschodni
Gazeta Pomorska
Echo Dnia

Ilość publikacji
19
3
3
2
2
2
2

*zestawienie obejmuje lokalne wydania Gazety Wyborczej i dziennika Polska

Wykres 1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż jedną informację na temat HIV/AIDS w
czerwcu 2010 roku
Echo Dnia

2

Gazeta Pomorska

2

Dziennik Wschodni

2

Rzeczpospolita

2

Przekrój

3

Gazeta Wyborcza

3

Polska

19

ASPEKTY SPOŁECZNE
Bomby z HIV zagrożeniem dla żołnierzy
Dowódcy wojsk sojuszniczych w Afganistanie są zaskoczeni rodzajem broni
afgańskich wojowników. Są to zakażone wirusem HIV igły, a nawet żyletki, które umieszcza
się obok ładunków wybuchowych. Odpalenie takiej bomby sprawia, że żołnierze są narażeni
na zakażenie HIV. Jeden z dowódców sił specjalnych przyznaje, że bomby są niezwykle
groźne dla żołnierzy, bo nikt nie spodziewał się tego rodzaju zagrożenia.
Talibowie mieli po raz pierwszy użyć tego rodzaju bomby w prowincji Helmand,
która uchodzi za najbardziej niebezpieczną prowincję w Afganistanie. Niebawem żołnierze, a
przede wszystkim saperzy, otrzymają specjalne rękawice z kevlaru, które mają ich chronić
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przed nowym rodzajem broni. Jeden z brytyjskich dowódców mówi, że z tak groźnym
zjawiskiem wojska sojusznicze w tym kraju się jeszcze nie spotkały.3
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Gorlice
Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia przy Zespole Szkół Technicznych w Gorlicach
zorganizował sesje pod hasłem „Żyję bez ryzyka AIDS”. Zaproszeni goście, wśród nich
pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gorlicach, mówili na temat
zagrożeń AIDS i sytuacji epidemiologicznej na świecie i w Polsce, a pracownik Sądeckiego
Ośrodka Terapii Uzależnień podzielił się swoim doświadczeniem z pracy z osobami żyjącymi
z HIV.
Placówka od ośmiu lat edukuje młodzież na temat HIV/AIDS. Sześć lat temu uzyskała
Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. 4
Bezpłatne testy na Pradze
Na warszawskiej Pradze 19 czerwca br. w lecznicy „Izis” można było bezpłatnie i
anonimowo zrobić testy w kierunku HIV. Społeczny Komitet ds. AIDS od dwóch lat
organizuje Warszawskie Dni Testowania. W ramach tej akcji wielu warszawiaków wykonało
test na obecność przeciwciał anty-HIV. Wykonanie badania nic nie kosztuje, jest też
całkowicie anonimowe, a wynik otrzymuje się tego samego dnia.
Takie inicjatywy są bardzo ważne, bowiem liczba wykonywanych w Polsce testów
jest wciąż niska. Robi się ich nawet dziesięć razy mniej niż w przodujących pod tym
względem krajach Unii Europejskiej.
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Na Juwenaliach studenci sprawdzają swoją wiedzę z HIV
Podczas tegorocznej Kortowiady Warmińsko – Mazurskie Centrum Zdrowia
Publicznego

przeprowadziło

ankietę

wśród

studentów

Uniwersytetu

Warmińsko-

Mazurskiego dotyczącą m.in. wiedzy o HIV/AIDS. Wynika z niej, że ponad 65 proc. nie
rozmawia ze swoim partnerem na temat ryzyka zakażenia HIV przed pierwszym kontaktem
seksualnym. Taką rozmowę podejmuje tylko 14 proc. badanych. 1,5 proc. powiedziało, że
zawsze oboje badają się na obecność przeciwciał anty- HIV przed pierwszym kontaktem
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W oparciu o: Kazimierz Sikorski. Talibowie używają bomb z HIV. Polska z dnia 11.06.2010 r.
Zob.: Ósmy raz o epidemii. Dziennik Polski nowosądecki z dnia 02.06.2010 r.
5
Zob.: Zrób test na Pradze. Gazeta Wyborcza- Warszawa z dnia 18.06.2010 r.
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seksualnym. Natomiast połowa młodych ludzi nie widzi potrzeby badania się, ponieważ nie
zachowuje się w sposób ryzykowny, a ok. 19 proc. twierdzi, że ten problem ich nie dotyczy.
Tylko 9 proc. zadeklarowało, że taki test wykonało. 55 proc. badanych zadeklarowało też, że
zawsze używa prezerwatyw, 14 proc., że podczas przypadkowego seksu, a 18 proc. czasami.
8 proc. ankietowanych nigdy nie używa prezerwatyw.
Ankietę i powiązaną z nią akcję informacyjną przeprowadzono podczas Kortowiady
po raz drugi. W ramach akcji rozdawano ulotki, koszulki i bawełniane torby z napisem ”Wróć
bez HIV”. Rozdawano także prezerwatywy.
Barbara Kmieć- Baranowska, dyrektorka Warmińsko- Mazurskiego Centrum Zdrowia
w Olsztynie mówi, że celem takich akcji jest przede wszystkim edukacja i zachęcanie
młodzieży do ostrożności przy wyborze partnera. Ocenia, że wiedza studentów na temat
zakażenia HIV i jego skutkach jest zadowalająca, ale wielu uważa, że problem ten ich nie
dotyczy. 6
POMOC I WSPARCIE DLA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV/AIDS
Pomoc Kościoła
Na spotkaniu w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Katolickich w Wiedniu
poświęconemu działalności charytatywnej Kościoła ks. Robert Vitillo, referent ds. AIDS w
Caritas Internationalis, poinformował, że instytucje i inicjatywy Kościoła katolickiego
świadczą około jedną czwartą pomocy żyjącym z HIV/AIDS i ich rodzinom na całym
świecie. W niektórych biednych krajach, zwłaszcza w regionie Afryki Południowej, udział
Kościoła w pomocy zakażonym HIV i chorym na AIDS wynosi nawet 50 proc. Pomoc ta
obejmuje opiekę medyczną, opiekę nad chorymi, poradnictwo, testy w kierunku HIV, opiekę
nad sierotami po zmarłych na AIDS, opiekę duchową oraz prewencję. Referent ds. AIDS
dodał, że programy kościelne otrzymują około 5 proc. z puli środków, jakimi dysponuje
wspólnota międzynarodowa na walkę z HIV/AIDS. 7
WYDARZENIA
Afryka - Mundial 2010
Po raz pierwszy w historii piłkarskie mistrzostwa świata zagościły na afrykańskim
kontynencie. Jest to oczywiście wielkie wydarzenie sportowe, które, wydawać by się mogło, z
tematyką HIV/AIDS ma niewiele wspólnego. Zważywszy jednak na fakt, że w tej części
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W oparciu o: Ewa Mazgal. Wróć z wakacji bez HIV. Gazeta Olsztyńska z dnia 24.06.2010 r.
W oparciu o: Ogrom pomocy kościoła. Przewodnik Katolicki z dnia 20.06.2010 r.
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świata żyje najwięcej osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, a w samej Republice
Południowej Afryki, która jest gospodarzem Mundialu 2010, liczba chorych sięga 12 proc.
populacji, tematu tego nie można pominąć. Wielkie święto światowej piłki stało się głównym,
obok politycznych i gospodarczych, wydarzeniem komentowanym w czerwcowej prasie.
W oficjalnych relacjach piłkarskich mistrzostw świata w RPA organizatorzy i media
starali się przekazać obraz radosnego futbolu. Pierwszy afrykański mundial ma być sukcesem
nie tylko gospodarzy, ale i całego kontynentu. Jednak upiększony obraz dzisiejszej Afryki
Południowej ery końca apartheidu nie jest tak kolorowy.
RPA to kraj kontrastów, które widoczne są na każdym kroku. Z jednej strony widać
rozkwitający kraj z rozwijającą się turystyką, którą Mundial ma tylko wzmocnić, i
powstającymi w szybkim tempie drogami. Z drugiej przedmieścia, w których widać tylko
przerażającą biedę. 20 proc. ludzi żyje tu bez prądu i bieżącej wody, 50 proc. na granicy
ubóstwa, dzieci przychodzą na świat w maleńkich domach, a przy porodzie uczestniczy
jedynie miejscowy znachor. Wskaźnik przestępczości jest bardzo wysoki. Dziennie w wyniku
morderstw ginie 50 osób. Johannesburg to najniebezpieczniejsze miasto świata, napadów i
zabójstw jest tu siedem razy więcej niż w największych miastach Stanów Zjednoczonych.
Ogromny dramat RPA to AIDS. Oficjalne statystyki podają, że w prawie 45 –
milionowym kraju co dziesiąty jego obywateli żyje z HIV. Są dwa główne powody ogromnej
liczby zachorowań na AIDS. Pierwszy to niski poziom wiedzy. Ludzie długo wierzyli, że
przed wirusem uchroni ich kąpiel albo jedzenie warzyw i owoców. Drugi wynika z ogromnej
aktywności seksualnej ciemnoskórych mieszkańców. Inicjacja seksualna następuje tu bardzo
wcześnie, a dorosły mężczyzna ma w ciągu życia średnio 33 partnerki. Jedna z polskich
lekarek pracująca w Johannesburgu opowiada, że przypadki, kiedy sześćdziesięcioletni
pacjenci trafiający do przychodni twierdzą, że są bardzo chorzy, ponieważ mogą odbywać
tylko trzy stosunki dziennie, a kiedyś mieli ich co najmniej 5, nie są odosobnione. Chorych
ciągle przybywa, bo brakuje także edukacji seksualnej.
Jednym z powodów rozprzestrzeniania się HIV są także przestępstwa na tle
seksualnym. Według szacunków, od 20 do 50 proc. kobiet pada tam ofiarą gwałtu. Wiele
kobiet utrzymuje się z uprawiania prostytucji.. 8
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Na podstawie: Robert Gorbat. Przy dźwiękach wuwuzeli. Gazeta Pomorska – Toruń z dnia 19.06.2010 r., Rafał
Romaniuk. Republika dwóch światów. Polska- Gazeta Krakowska z dnia 19.06.2010 r. , Rafał Romaniuk. Tam
rodzi się frustracja i poczucie beznadziei. Polska z dnia 14.06.2010 r., Jacek Laskowski. Ciemne zaułki
mundialu. Gazeta Polska z dnia 30.06.2010 r. i inne
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Piłkarze na Mundialu pomagają walczyć z epidemią AIDS w Afryce
Międzynarodowa Federacja Piłkarska (FIFA) na tegoroczny Mundial zamiast
darmowych szalików czy koszulek reprezentacji przygotowała prezerwatywy, które mają
ochronić fanów piłki przed zakażeniem HIV.
W jednym z komunikatów FIFA poinformowała, że w punktach medycznych
przygotowanych dla kibiców z całego świata, będzie można otrzymać nie tylko podstawowe
leki czy olejki chroniące przed afrykańskim słońcem, ale też prezerwatywy. W punktach tych
będą także ulotki informujące o zagrożeniu, jakie niesie ze sobą HIV. Na dużych ekranach w
miastach, gdzie będą obywały się mecze, będzie przeprowadzona też kampania medialna
dotycząca HIV/AIDS.
Organizatorzy chcą dotrzeć do jak największej ilości osób. Pod względem zakażeń
HIV na świecie RPA zajmuje niechlubne 4. miejsce. W grupie osób od 15 do 49 roku życia aż
18 proc. mieszkańców tego kraju żyje z HIV. Średnia długość życia z tego powodu w tym
uznawanym za najbogatsze w Afryce państwo wynosi zaledwie 49 lat.
Problemy z AIDS ma całe południe Afryki. Najbardziej zainfekowane jest Suazi (26
proc.), a zaraz potem są Botswana, Lesotho, RPA, Namibia i Zimbabwe. Rozdawanie
darmowych prezerwatyw ma być jedną z recept na ochronienie przed wirusem. 9
INNE
Hinduski problem
Naukowcy z Indyjskiej Rady Badań Medycznych przeprowadzili sondaż na 1200osobowej grupie Hindusów na temat prezerwatyw. 60 proc. badanych mężczyzn uważa, że
standardowe prezerwatywy są dla nich za duże. Panowie wstydzą się prosić w aptekach o
małe rozmiary i kupują za duże. A te spadają potem podczas użytkowania i przed niczym nie
chronią. Sprawa ta jest w Indiach istotna, bowiem aż 2,5 miliona osób w tym kraju żyje z
HIV. Dlatego też coraz częściej rekomenduje się zwiększenie dostępności automatów z
prezerwatywami, aby każdy bez skrępowania mógł zaopatrzyć się we właściwy dla siebie
rozmiar prezerwatywy. 10
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Na podstawie: Prezerwatywy zamiast szalików. Fakt z dnia 11.06.2010 r.
Zob.: Co mówią liczby. Przekrój z dnia 08.06.2010 r.
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ASPEKTY PRAWNE
Atripla na wokandzie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ma ocenić, czy produkt leczniczy
Atripla może uzyskać dodatkowe prawo ochronne. Preparat Atripla jest lekiem
przeciwwirusowym. Stosowany jest w leczeniu osób dorosłych zakażonych HIV.
O dodatkową ochronę na ten lek ubiega się firma Merck & Co., Inc. Ma ona patent
chroniony w Polsce od 1993 r. Ochrona patentowa trwa 20 lat od daty zgłoszenia wynalazku.
Dodatkowo prawo ochronne wydłuża ją maksymalnie 5 lat. Pozwala to koncernom, które
produkują oryginalne leki, zachować jeszcze wyłączność na rynku.
Urząd Patentowy, udzielając takiego prawa, potwierdza je dodatkowym świadectwem
ochronnym. Firmie Merck jednak odmówił. Uznał, że nie zostały spełnione warunki, bo
Atripla nie odpowiada patentowi. Powołał się na rozporządzenie Rady(EWG) 1768/92 z 18
czerwca 1992 r. w sprawie stworzenia dodatkowe świadectwa ochronnego dla produktów
leczniczych. Zgodnie z nim firma może otrzymać dodatkowe świadectwo w państwie
członkowskim, w którym ma ważny patent podstawowy. Ochrona przyznana w świadectwie
musi się mieścić w granicach patentu.
Urząd stwierdził, że w Atripli występuje jeszcze inny składnik, patent podstawowy go
nie uwzględnia. Dlatego dodatkowa ochrona na lek przekroczyłaby granice ochrony
patentowej.
Pełnomocnicy firmy Merck w skardze do WSA argumentowali, że „(…)preparat
zawiera wszystko, co zastrzega patent i coś jeszcze (dodatkowy składnik), co jednak nie
zmienia patentu i nie rozszerza ochrony”. Podkreślali też, że „(…) to jedynie poprawia profil
leku, bo wystarczy, aby pacjent przyjął tylko jedną tabletkę dziennie”.
Wyrok w tej sprawie jeszcze nie zapadł. WSA odroczył jego ogłoszenie. 11

Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w czerwcu 2010 roku
1. Cieślak Agata. Wpływ stanu ruchomego protez zębowych oraz leczenia protetycznego na
zdrowie pacjenta. Stomatologia Współczesna z dnia 01.06.2010 r.
2. Co mówią liczby. Przekrój z dnia 08.06.2010 r.
3. Czernik Artur. Świat patrzy na RPA. Sport z dnia 11.06.2010 r.
4. Fedorowicz Hanna. Atripla czeka na wyrok. Rzeczpospolita z dnia 28.06.2010 r.
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Podaję za: Hanna Fedorowicz. Atripla czeka na wyrok. Rzeczpospolita z dnia 28.06.2010 r.
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5. Gawrońska Maja. Przychodzi DNA do lekarza. Przekrój z dnia 22.06.2010 r.
6. Gdyby istniała tolerancja. Gazeta Wyborcza- Łódź z dnia 04.06.2010 r.
7. Gorbat Robert. Dwie plagi. Dziennik Wschodni z dnia 12.06.2010 r.
8. Gorbat Robert. Dwie plagi. Gazeta Lubuska z dnia 11.06.2010 r.
9. Gorbat Robert. Dwie plagi. Nowiny z dnia 15.06.2010 r.
10. Gorbat Robert. Przy dźwiękach wuwuzele. Gazeta Pomorska z dnia 19.06.2010 r.
11. Gorbat Robert. Przy dźwiękach wuwuzele. Gazeta Pomorska – Toruń z dnia 19.06.2010 r.
12. Gorbat Robert. W muzeum apartheidu. Echo Dnia – Podkarpacie z dnia 21.06.2010 r.
13. Gorbat Robert. W muzeum apartheidu. Echo Dnia – Radom z dnia 21.06.2010 r.
14. Grabias Andrzej. Nadmierne wypadanie włosów u kobiet, problem medyczny czy
kosmetyczny? Niedziela z dnia 20.06.2010 r.
15. Hotsms. Hot Moda & Shopping z dnia 01.06.2010 r.
16. Jak się kochać, by uniknąć AIDS. TWIST z dnia 01.06.2010 r.
17. Kawa Krzysztof. Afryka kopie piłkę. Dziennik Polski z dnia 11.06.2010 r.
18. Kołodziejczyk Michał. Wszyscy robimy „Ayoba”. Rzeczpospolita z dnia 11.06.2010 r.
19. Kowalski Karol. Igłą w chorobę. Kurier Iławski z dnia 30.06.2010 r.
20. Laskowski Jacek. Ciemne zaułki mundialu. Gazeta Polska z dnia 30.06.2010 r.
21. Mazgal Ewa. Wróć z wakacji bez HIV. Dziennik Elbląski z dnia 24.06.2010 r
22. Mazgal Ewa. Wróć z wakacji bez HIV. Gazeta Olsztyńska z dnia 24.06.2010 r.
23. Mundial w liczbach. Super Express z dnia 12.06.2010 r.
24. Ogrom pomocy Kościoła. Przewodnik Katolicki z dnia 20.06.2010 r.
25. Oziemba Sylwester. Naprzód Afryko. Newsweek z dnia 06.06.2010 r.
26. Ósmy raz o epidemii. Dziennik Polski Nowosądecki z dnia 02.06.2010 r.
27. Powitanie z Afryką. Forum z dnia 07.06.2010 r.
28. Prezerwatywy zamiast szalików. Fakt z dnia 11.06.2010 r.
29. Romaniuk Rafał. Nie wszędzie słychać wuwuzele. Polska z dnia 18.06.2010 r.
30. Romaniuk Rafał. Nie wszędzie słychać wuwuzele. Polska – Dziennik Bałtycki z dnia
21.06.2010 r.
31. Romaniuk Rafał. Nie wszędzie słychać wuwuzele. Polska – Głos Wielkopolski z dnia
19.06.2010 r.
32. Romaniuk Rafał. Nie wszędzie słychać wuwuzele. Polska- Kurier Lubelski z dnia 19.06.2010
r.
33. Romaniuk Rafał. Republika dwóch światów. Polska – Gazeta Krakowska z dnia 19.06.2010 r.
34. Romaniuk Rafał. RPA to dwa światy. Tutaj nie wszędzie słychać wuwuzele. Polska – Dziennik
Łódzki z dnia 19.06.2010 r.
35. Romaniuk Rafał. Tam rodzi się frustracja i poczucie beznadziei. Polska z dnia 14.06.2010 r.
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36. Romaniuk Rafał. Tam rodzi się frustracja i poczucie beznadziei. Polska – Dziennik Bałtycki z
dnia 14.06.2010 r.
37. Romaniuk Rafał. Tam rodzi się frustracja i poczucie beznadziei. Polska- Dziennik Łódzki z
dnia 14.06.2010 r.
38. Romaniuk Rafał. Tam rodzi się frustracja i poczucie beznadziei. Polska – Dziennik Zachodni
z dnia 14.06.2010 r.
39. Romaniuk Rafał. Tam rodzi się frustracja i poczucie beznadziei. Polska – Gazeta Krakowska z
dnia 14.06.2010 r.
40. Romaniuk Rafał. Tam rodzi się frustracja i poczucie beznadziei. Polska – Gazeta Wrocławska
z dnia 14.06.2010 r.
41. Romaniuk Rafał. Tam rodzi się frustracja i poczucie beznadziei. Polska – Głos Wielkopolski z
dnia 14.06.2010 r.
42. Romaniuk Rafał. Tam rodzi się frustracja i poczucie beznadziei. Polska – Kurier Lubelski z
dnia 15.06.2010 r.
43. Ruszpel Maja. Prestiż?! To nic nie znaczy. Sukces z dnia 01.06.2010 r.
44. Sikorski Kazimierz. Talibowie używają bomb z HIV. Polska z dnia 11.06.2010 r.
45. Sikorski Kazimierz. Talibowie używają bomb z HIV. Polska – Dziennik Bałtycki z dnia
11.06.2010 r
46. Sikorski Kazimierz. Talibowie używają bomb z HIV. Polska – Gazeta Wrocławska z dnia
11.06.2010 r
47. Sikorski Kazimierz. Talibowie używają bomb z HIV. Polska – Głos Wielkopolski z dnia
11.06.2010 r
48. Sikorski Kazimierz. Talibowie używają bomb z HIV. Polska – Kurier Lubelski z dnia
11.06.2010 r
49. Stec Rafał. Afryka wita piłkę. Gazeta Wyborcza z dnia 11.06.2010 r.
50. Szczepanik Artur. Mundial? RPA dała się nabrać. Dziennik Gazeta Prawna z dnia 11.06.2010
r.
51. Szkoła przetrwania. Media i Marketing Polska z dnia 01.06.2010 r.
52. Szostkiewicz Adam. Już nie noc, jeszcze nie dzień. Polityka z dnia 12.06.2010 r.
53. Woźniak Olga. Wirusy umysłu. Przekrój z dnia 08.06.2010 r.
54. Zakaz wjazdu do kraju osób zarażonych HIV. Dziennik Wschodni z dnia 19.06.2010 r.

55. Zrób test na Pradze. Gazeta Wyborcza – Warszawa z dnia 18.06.2010 r.
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