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Wywiad

Bartłomiej Topa: 
Zostałem aktorem,
bo się zakochałem... 

Nasza Holandia
Tulipany

Podatki
Decyzje podatkowe

Prawnik radzi
Separacja małżeńska

Reklama

Burzliwa dyskusja rozgorzała
w przestrzeni publicznej po tym,
jak holenderska Partia Wolności
utworzyła antypolski portal, który
zachęca do składania donosów
na obywateli Europy Środkowo-
-Wschodniej.

Już od dawna nie było tak głośno
o polskich imigrantach, jak w prze-
ciągu ostatnich tygodni. W internecie
wrze, podobnie jak w prasie, sta-
cjach radiowych i telewizyjnych. Am-
basada RP w Hadze potępia pomysł
zwracając uwagę na fakt, iż tego ty-
pu strona będzie jedynie kreowała
większe problemy oraz napięcie
w stosunkach polsko-holender-
skich, nie wspominając już o nasila-
niu się zjawiska dyskryminacji.
Urzędnicy sprawdzą, czy Partij voor
Vrijheid nie złamała prawa zakłada-
jąc portal. Z pomocą zwrócili się
do holenderskiego Rzecznika Praw
Obywatelskich oraz wystosowali list
protestacyjny do lidera Partii Geerta
Wildersa.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
będzie szukało takich form współpracy
miedzy państwami, by zniechęcić po-
dobne ksenofobiczne inicjatywy.

Wszystko zaczęło się 8-go lutego,
kiedy to z inicjatywy Wildersa – zna-
nego ze swoich ultrakonserwatyw-
nych poglądów – w internecie pojawi-
ła się strona, na której można składać
skargi na obywateli z krajów bloku
środkowo-wschodniego.

Link do strony http://www.pvv.nl
Imigrantów nazwano mianem

„Moleanders”, a donosy na nich
dotyczyć mogą wszelakiego rodza-
ju aktywności, począwszy od pi-
jaństwa, głośnego zachowania,
poprzez nieprawidłowe parkowa-
nie i porzucanie śmieci, aż do ak-
tów wandalizmu i dokonanych
zniszczeń, zjawisk narkomanii
i przestępczości.

Wilders argumentuje swoją inicja-
tywę faktem, iż odkąd w 2007 roku
Królestwo Niderlandów otworzyło
swój rynek pracy dla obcokrajowców,
do kraju przybyło nawet do 350 000
imigrantów. Portal ma zatem służyć
badaniom nasilających się negatyw-
nych zjawisk społecznych.

Polityk znany jest ze swoich skraj-
nych poglądów. Jego poprzednie ini-
cjatywy skierowane były przeciwko
muzułmanom. 
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DOKOŃCZENIE ZE STR.1
Wilders ma opinie popu-

listy, jednakże nie da się
ukryć faktu, iż jego opinie
mogą trafić na podatny
grunt. Holendrzy bowiem
borykają się z coraz licz-
niejszymi problemami roz-
warstwienia społecznego
oraz imigrantów zarobko-
wych.

Mimo potępienia akcji ze
strony społeczności między-
narodowej, nie wyłączając
europarlamentarzystów,
w tym przewodniczącego
Schulzta, rząd holenderski
odmówił zamknięcia strony.
Tłumaczy, że jest to wyłącz-
na sprawa Partii Wolności.

Premier Mark Rutte odma-
wia komentowania tej spra-
wy podkreślając, iż nie sta-
nowi ona oficjalnego stano-
wiska rządu.

Milczeć natomiast nie za-
mierzają zwykli obywatele.
To z ich inicjatywy powstała
oddolna akcja „Tulipan to LI-
PA”. Jej celem ma być uświa-
domienie Holendrom, że ich
wysoki poziom gospodarczy
to w sporej mierze zasługa
imigrantów zarobkowych,
w tym Polaków. Symbolicz-
na forma sprzeciwu wobec
portalu PVV ma polegać
na bojkocie holenderskich
towarów i usług, ale przede
wszystkim celować w jeden

z symboli tego kraju – kwiat
tulipana. Twórcy akcji zachę-
cają do zakupu rodzimych
kwiatów, hodowanych w Pol-
sce, oraz do rozpowszech-
niania plakatu.

Co najciekawsze okazuje
się, ze Ci, którym portal ma
służyć, czyli przeciętni Holen-
drzy są w większości całym
pomysłem zniesmaczeni,
a wielu uważa pomysł PVV
za idiotyczny. Wygląda na to,
że Geert Wilders pozostał
sam ze swoja inicjatywą.

MONIKA SZREMSKA

PPooddzziieell  ssiięę  zz nnaammii  sswwoojjąą
ooppiinniiąą..  NNaa mmaaiillee  cczzeekkaammyy
ppoodd aaddrreesseemm rreeddaakkccjjaa@@ggoo--
nniieeccppoollsskkii..nnll

„Dziś łatwo jest być na pierw-
szych stronach gazet, z byle po-
wodu” – mówi aktor Bartłomiej
Topa. Artysta opowiada PAP Life
o życiowych decyzjach (zdawał
do szkoły aktorskiej by zaimpo-
nować dziewczynie) i długiej
drodze do zawodowego sukcesu.

PPAAPP  LLiiffee::  –– WW zzeesszzłłyymm  rrookkuu  rraazzeemm
zzee  sswwooiimmii  kkoolleeggaammii  ssttaarrttoowwaałłeeśś
ww ttrriiaatthhlloonniiee..  ĆĆwwiicczzyylliiśścciiee  ccooddzziieenn--
nniiee  bbiieeggaanniiee,,  ppłłyywwaanniiee,,  jjaazzddęę  nnaa rroo--
wweerrzzee..  WW ttyymm  rrookkuu  ttaakkżżee  ssiięę  nnaa ttoo
zzddeeccyyddoowwaałłeeśś..  DDllaacczzeeggoo??

BB..  TT..::  – Ruch daje frajdę, pewnego
rodzaju poczucie kontroli nad cia-
łem, a to w jakimś sensie przekłada
się na podejście do codzienności.
Triathlon to dyscyplina, która rozwija
wszechstronność. Tutaj nie ma
szans na nudę. Nie lubię nudy... Poza
wszystkim mieliśmy okazję razem
z Łukaszem Grassem, Piotrkiem
Adamczykiem i Tomkiem Karola-
kiem zebrać fundusze na wsparcie
fundacji Synapsis zajmującej się
dziećmi i dorosłymi dotkniętymi au-
tyzmem.

PPAAPP  LLiiffee::  –– TTaakkiiee  ććwwiicczzeenniiaa  wwyy--
mmaaggaajjąą  wwiieellkkiieejj  ddyyssccyypplliinnyy......

BB..  TT..:: – To prawda, a w naszym za-
wodzie nie jest to proste. Natomiast,
jeżeli ktoś jest dobrze zorganizowany
to daje sobie radę. Zabierając się
za uprawianie triathlonu, nawet
amatorsko, ważna jest też konsulta-
cja z doświadczonym trenerem.

PPAAPP  LLiiffee::  –– TTaakk  wwiięęcc  ppoossttaannoowwiiee--
nniiee  „„wwzziiąąćć  ssiięę  zzaa ssiieebbiiee””  mmaasszz  jjuużż
zz ggłłoowwyy..  WW ttaakkiimm  rraazziiee,,  jjaakkiiee  ppoossttaa--
nnoowwiieenniiaa  nnaa ddaallsszząą  ddrrooggęę??

BB..  TT..:: – Trudno mi odpowiedzieć
na to pytanie... Przede wszystkim
praca. Zaraz zaczynamy nowy film
z Wojtkiem Smarzowskim pod robo-
czym tytułem „Siedem dni”. Za nami
premiera „Sztosu 2” w Polsce
i na Wyspach Brytyjskich. Trochę się
dzieje.

PPAAPP  LLiiffee::  –– ZZ WWoojjcciieecchheemm  SSmmaa--
rrzzoowwsskkiimm  jjeesstteeśś  zzwwiiąązzaannyy  oodd ddaaww--
nnaa..  TToo  bbaarrddzzoo  ssppeeccyyffiicczznnyy  rreeżżyysseerr......

BB..  TT..:: –... specyficzny. Dla mnie
każde spotkanie ze Smarzowskim
jest wyjątkowe, inspirujące. Mam tę

wspaniałą przyjemność pracować
z nim od wielu lat.

PPAAPP  LLiiffee::  –– OO cczzyymm  bbęęddzziiee  wwaasszz
nnaajjnnoowwsszzyy  ffiillmm??

BB..  TT..:: – To współczesna opowieść
dziejąca się w Warszawie w ciągu
siedmiu dni, wśród siedmiu kumpli,
dotkniętych siedmioma grzecha-
mi. I na ten moment tyle.

PPAAPP  LLiiffee::  –– AA jjaakk  oocceenniiaasszz  mmłłoo--
ddyycchh  ffiillmmoowwccóóww??  WW ppoollsskkiimm  kkiinniiee
jjeesstt  iicchh  oossttaattnniioo  wwiieelluu......

BB..  TT..:: – To prawda. Jest bardzo po-
zytywny ferment. Ci, co chcą się na-
prawdę wypowiedzieć poprzez film,
robią to. Jest coraz lepiej. Powstaje
kilkadziesiąt filmów rocznie, z czego
kilka jest naprawdę wybitnych. To
bardzo dobry czas. Niezwykle zna-
czącą rolę odgrywa w tym procesie,

obok świetnych kreatywnych produ-
centów, Polski Instytut Sztuki Filmo-
wej.

PPAAPP  LLiiffee::  –– MMaasszz  mmaarrzzeenniiaa  zzwwiiąą--
zzaannee  zzee  sswwooiimm  zzaawwooddeemm??  CChhcciiaałłeeśś
kkiieeddyyśś  zzaaggrraaćć  uu kkoonnkkrreettnneeggoo  rreeżżyyssee--
rraa??

BB..  TT..::  – Oczywiście, interesuję się
tym, co robią dziś reżyserzy, ci starsi
i ci młodsi. Czytam coraz ciekawsze
scenariusze. Lubię pracować z pa-
sjonatami. To jest dla mnie najważ-
niejsze.

PPAAPP  LLiiffee::  –– WWaarrttoo  jjeesstt  ddzziiśś  bbyyćć  aakk--
ttoorreemm??

BB..  TT..:: – Nie mam pojęcia. Każdego
można zapytać, czy warto uprawiać
jego zawód. Warto być taksówka-
rzem, sklepikarzem, naukowcem,
rzeźnikiem? Nie wiem. Zmagamy

się z rzeczywistością i każdy musi za-
dać sobie takie pytanie. Ze swojej
perspektywy uważam, że warto być
aktorem, ponieważ cały czas jeszcze
robię to z pasją i cały czas mnie to in-
teresuje. Jeżeli pewnego dnia za-
uważę, że to, co robię zaczyna mnie
nudzić i nie sprawia mi satysfakcji,
to odpuszczę. Jest tyle wciąż pięk-
nych możliwości realizacji życia.

PPAAPP  LLiiffee::  –– AA ccoo  ssiięę  ddzziieejjee,,  ggddyy  ttee--
lleeffoonn  zz pprrooppoozzyyccjjaammii  nniiee  ddzzwwoonnii??

BB..  TT..:: – Nic się nie dzieje. Wiado-
mo, że jest różnie. Oczywiście jest
pytanie o życie, rachunki itd. Ale pó-
ki co, daję radę.

PPAAPP  LLiiffee::  –– JJaakk  oocceenniiaasszz  ddzziiśś  sswwoo--
jjąą  kkaarriieerręę??  CCzzuujjeesszz,,  żżee  ccoośś  zzrroobbiiłłeeśś,,
żżee  nniiee  mmuussiisszz  ssiięę  jjuużż  kkoojjaarrzzyyćć  zz ZZeenn--
kkiieemm  zzee  „„ZZłłoottooppoollsskkiicchh””??

BB..  TT..:: – To był pewien etap mojej
pracy, z którego jestem zadowolony,
ale ten czas minął. Odpuściłem, bo
wiedziałem, że więcej mogę zrobić
dla siebie.

PPAAPP  LLiiffee::  –– MMiiaałłeeśś  ww sswwoojjeejj  kkaarriiee--
rrzzee  ddeeccyydduujjąąccyy  mmoommeenntt??

BB..  TT..::  – Miałem go jeszcze w szko-
le przy spotkaniu z Wojtkiem Sma-
rzowskim. Wiedziałem, że nadajemy
na tych samych falach, dobrze się ro-
zumiemy. Szczęśliwie się stało, że
Wojtek ma głowę pełną świetnych
pomysłów i dotyka tematów, których
inni boją się poruszać. To było dla
mnie najważniejsze. Ale ja mam 44
lata i z tej perspektywy niewiele mo-
gę jeszcze powiedzieć. Gdy się spo-
tkamy za 40 lat, to może więcej ci
powiem.

PPAAPP  LLiiffee::  –– MMiimmoo  wwsszzyyssttkkoo  ccoośś  jjuużż
ww żżyycciiuu  zzrroobbiiłłeeśś  ii nniiee  ddaa  ssiięę  tteeggoo
uukkrryyćć......

BB..  TT..:: – Każdego dnia coś osiąga-
my i nie ma znaczenia w jakim za-
wodzie. Tu pewnie bardziej chodzi
o rozwijanie swoich ambicji, aspira-
cji. Jeżeli bardzo chcesz zostać fizy-
kiem nuklearnym, to nim zostaniesz
i nic ci w tym nie przeszkodzi. Podob-
nie jest u mnie. Lubię swoją robotę
i tyle, a jeśli pozostawiam coś po so-
bie, to fajnie, cieszy mnie to. Mam
nadzieję, że innych też.

PPAAPP  LLiiffee::  –– JJaakkii  mmaasszz  ssttoossuunneekk
ddoo mmeeddiióóww??

BB..  TT..:: – Obecność w mediach jest
po prostu wpisana w ten zawód i ty-
le. Natomiast łatwo jest dziś być
na pierwszych stronach gazet z byle
powodu. To wszystko jest kwestią
wyborów.

PPAAPP  LLiiffee::  –– AAkkccjjaa  „„AAuuttyyzzmm  –– ccaałłee
mmoojjee  żżyycciiee””,,  ww kkttóórreejj  wwzziiąąłłeeśś  uuddzziiaałł
wwssppiieerraajjąącc  FFuunnddaaccjjęę  SSyynnaappssiiss,,  wwyy--
wwoołłaałłaa  ssppoorree  zzaammiieesszzaanniiee  ww mmee--
ddiiaacchh..  TToo  bbyyłł  ooddwwaażżnnyy  kkrrookk..  JJaakk  zzrroo--
ddzziiłł  ssiięę  tteenn  ppoommyyssłł??  UUwwaażżaasszz,,  żżee
kkaammppaanniiaa  ssiięę  uuddaałłaa??

BB..  TT..:: – Celem kampanii „autyzm
wprowadza zmysły w błąd” było
zwrócenie uwagi na problem auty-
zmu w Polsce, na bardzo trudną
i skomplikowaną rzeczywistość ludzi
dotkniętych tym zaburzeniem.
Przy projekcie współpracowało gro-
no wspaniałych, oddanych ludzi. Je-
stem pewien, że wiele moich koleża-
nek i kolegów na moim miejscu zde-
cydowałoby się wziąć udział w takiej
akcji. Fundacja oferuje profesjonal-
ne wsparcie osobom dotkniętym au-
tyzmem, jestem naprawdę szczęśli-
wy, że mogłem być częścią tego
przedsięwzięcia.

PPAAPP  LLiiffee::  –– DDllaacczzeeggoo  zzoossttaałłeeśś  aakk--
ttoorreemm??

BB..  TT..:: – Przez przypadek. Dosta-
łem się do szkoły, bo się zakocha-
łem... A potem zacząłem odkrywać
tajniki tego zawodu. Zawsze podzi-
wiam ludzi, którzy od 10 roku życia
wiedzą, co chcą w życiu robić. Ja nie
wiedziałem do 20 roku życia. Potem
też miałem wątpliwości. Każdy ma
swoją ścieżkę...

PPAAPP  LLiiffee::  –– CCzzeeggoo  mmoożżnnaa  żżyycczzyyćć  ccii
nnaa ddaallsszząą  ddrrooggęę??

BB..  TT..:: – Mam wiele marzeń. Niech
te kilka, o których myślę, się spełni.

Bartłomiej Topa aktor filmowy, te-
lewizyjny i teatralny. Absolwent
PWSFTviT w Łodzi. Znany m.in. z fil-
mów: „Wesele”, „Dom zły”, „Boisko
Bezdomnych”, „Trick”, „Prosta histo-
ria o miłości” oraz seriali „Trzeci Ofi-
cer”, „Szpilki na Giewoncie”. Najnow-
szy film z udziałem aktora „Sztos 2”
wszedł do polskich kin 20 stycznia.
Ma 44 lata.

ROZMAWIAŁA: DOMINIKA GWIT

ŹRÓDŁO: PAP LIFE

Bartłomiej Topa: Zostałem aktorem, bo się zakochałem... 
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5Nasza Holandia

Zbliża się wiosna, więc
warto wspomnieć o tulipa-
nach, które są uważane,
obok chodaków, rowerów
i sera, za jeden z „symboli”
Holandii. Kwiaty te są nie
tylko produktem eksporto-
wym, ale również atrakcją
przyciągającą co roku mi-
liony turystów, którzy za-
chwycają się feerią barw
rozkwitających cebulek.
A naprawdę jest się czym
zachwycać.

Ale skąd w Holandii wzięły
się kwiaty oryginalnie rosnące
na stepach Azji? Już w XVI wie-
ku dyrektor ogrodu botanicz-
nego w Leiden zasadził pierw-
szą w kraju cebulkę tulipana,
pochodzącą najprawdopo-
dobniej z Turcji lub Iranu, gdzie
już wtedy te kwiaty były podzi-
wiane przez tamtejszych suł-
tanów. Od tego czasu tulipany
stawały się coraz bardziej po-
pularne, aż w XVII wieku moż-
na już było mówić o kwiatowej
obsesji, zataczającej coraz
większe kręgi. Do dziś wielu
Holendrów uważa, że dom bez
przynajmniej jednego bukietu
na stole nie nadaje się do za-
mieszkania. 

A jak to wygląda dzisiaj?
Większość udziału w świato-
wym rynku handlu kwiatami
należy właśnie do Holandii,

a głównymi importerami są
kraje takie jak Wielka Bryta-
nia, Niemcy czy Rosja. Utrzy-
mują się z tego dziesiątki tysię-
cy ludzi, a roczna wartość eks-
portu wynosi około 5 miliar-
dów euro. Centrum kwiatowe-
go biznesu jest niewątpliwie ol-
brzymia aukcja FloraHolland,
gdzie dziennie zmienia właści-
ciela około 19 milionów sa-
mych ciętych kwiatów, z cze-
go 80% sprzedanych roślin
jest przeznaczone na wysyłkę
za granicę. Dynamizm i skalę
sprzedaży można obserwować
w domach aukcyjnych w Aal-
smeer i Naaldwijk, gdzie nie-
jednokrotnie można zauważyć
tuziny ciągników z przyczepa-
mi pełnymi tulipanów przezna-
czonych właśnie na sprzedaż. 

Ale turystów bardziej przy-
ciąga to, co znajduje się
na świeżym powietrzu, a nie
w krytej hali. Największe ob-
szary, na których uprawia się
cebulki znajdują się na wy-
brzeżu pomiędzy Haarlem
i Leiden oraz na terenie pro-
wincji Flevoland- jest tak ze
względu na odpowiednią gle-
bę oraz stosunkowo łagodny
klimat, a pola uprawy osiąga-
ją łączną powierzchnię 25 ty-
sięcy hektarów. Kiedy nadcho-
dzi wiosna i wszystko rozkwi-
ta, widoki wprost zapierają
dech w piersiach, a podziwia-
nie kwitnących pól ułatwiają

na przykład organizowane
przeloty awionetką. Ku przera-
żeniu odwiedzających, kwiaty
są ścinane mechanicznie za-
nim jeszcze w pełni rozkwitną,
co pomaga wzmocnić cebulki
przeznaczone do sprzedaży.
Latem wykopuje się je, czyści
i suszy, by następnie jesienią
móc je sprzedać. 

Szczególnym miejscem,
które przyciąga turystów z ca-
łego świata jest ogród Keu-
kenhof, znajdujący się w Lis-
se. Co roku od połowy marca
do maja na 32 hektarach par-
ku mienią się wieloma kolo-
rami nie tylko tulipany, ale
i inne rośliny cebulkowe jak
chociażby hiacynty czy gladio-
le. Tworzą one razem prze-
piękną mozaikę, która aż za-
chęca do tego, by sięgnąć
po aparat i uwiecznić ją w ka-
drze. Najlepszą porą na od-
wiedzenie Keukenhof jest po-
łowa kwietnia. Na terenie naj-
większego na świecie ogrodu
co roku wysadza się ręcznie
około 7 milionów cebulek. 

W tym roku w kwietniu roz-
pocznie się odbywająca się
co 10 lat Floriade, będąca
światową wystawą dotyczącą
ogrodnictwa. Tegoroczna edy-
cja odbędzie się w Venlo i po-
trwa do końca października.
Tym razem tematem wystawy
jest „Żyjąca Natura” (org. „Li-
ving Nature”). ANNA MAMCZURA
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Droga do zgrabnej sylwetki
nie musi wieść przez mękę.
Zdecydowanie lepiej w tej
kwestii sprawdzają się
ścieżki rowerowe. Trenerzy
przekonują, że jazda na ro-
werze to dobry sposób
na zachowanie smukłej ta-
lii, a styliści zapewniają, że
rower to modny gadżet.

„Jazda na rowerze, zarów-
no tym klasycznym, jak i sta-
cjonarnym lub spinningowym

wpływa na kształtowanie nóg
i pupy. Dzięki jeździe na rowe-
rze poprawiamy pracę całego
organizmu, zwiększamy wy-
dolność układów krążenia
i oddechowego, co przyspie-
sza efekty pozostałych trenin-
gów. Korzystanie z roweru,
na co dzień jest doskonałym
uzupełnieniem planu ćwi-
czeń” – przekonuje Piotr
Szmyt, instruktor fitness.

Specjalista wyjaśnia, że
podczas godzinnego trenin-
gu spalamy średnio 700 ka-

lorii. Dodatkową korzyścią,
jest to, że podczas takiego
treningu nie są obciążane
stawy kolanowe oraz kręgo-
słup, co pozwala na dłuższy
trening.

Trend, który przybył z Ho-
landii, Norwegii, Francji jest
w Polsce obecnie na fali,
a rowery na stałe wpisują
się w miejski pejzaż. Do-
wód? Plany otwarcia wypo-
życzalni rowerów w Warsza-
wie. 

ŹRÓDŁO: PAP LIFE

Rower – modny (i zdrowy)
na wiosnę
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Dyrektor domu mody Pra-
da, charyzmatyczna Miuc-
cia Prada, po sześciu la-
tach nieobecności powró-
ciła na listę miliarderów
magazynu „Forbes”. Po-
mogło jej w tym wprowa-
dzenie swojego modowego
imperium na giełdę
w Hong Kongu w stycz-
niu 2011 roku.

Według szacunków „Forbe-
sa” majątek włoskiej projek-
tantki opiewa na 6,8 mld dola-
rów, co gwarantuje jej 139. po-
zycję na światowej liście miliar-
derów. Jej mąż, Patrizio Bertel-
li, prezes Prady może się po-
chwalić „jedynie” 3,7 mld dola-
rów. To jednak nic dziwnego,
bo to w końcu Miuccia od za-
wsze grała pierwsze skrzypce
w rodzinnym biznesie.

Miuccia Prada jest wnucz-
ką Mario Prady, który otworzył
pierwszy sygnowany swoim
nazwiskiem butik z wyrobami
skórzanymi w 1913 roku
w Mediolanie. Rodzinny biz-
nes przejęła w 1978 roku.

Prada, która uznawana jest
za jedną z 30 najbardziej
wpływowych kobiet Europy,
z wykształcenia jest politolo-

giem. Wielokrotnie powtarza-
ła, że obok mody polityka jest
jej największą pasją. Nie wy-
klucza też, że się w nią w przy-
szłości zaangażuje.

Jej mąż, Patrizio Bertelli,
który w wieku lat 17 otworzył
własną firmę produkującą wy-
roby ze skóry, dołączył do mar-
ki Prada pod koniec lat 70.,
krótko po poznaniu przyszłej
żony. Teraz jest on dyrektorem
wykonawczym domu mody

i głównym strategiem uczynie-
nia z Prady globalnego gracza
w sektorze dóbr luksusowych.

Co ciekawe, na modzie do-
robiła się nie tylko Prada.
Z majątkiem 41 mld dolarów
najbogatszym Europejczykiem
został – Bernard Arnault, pre-
zes koncernu LVMH, w skład
którego wchodzą m.in. domy
mody: Dior, Givenchy, Marc Ja-
cobs, Celine i Kenzo.

ŹRÓDŁO: PAP LIFE

Miuccia Prada 
– jak zostać modową miliarderką
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Inauguracyjny mecz
otwarcia Stadionu Naro-
dowego w Warszawie od-
był się 29 lutego w at-
mosferze wielkiej nie-
pewności oraz ekscyta-
cji. Już kilkukrotnie prze-
kładano ten dzień, głów-
nie ze względów nieotrzy-
mania stosownych for-
malnych pozwoleń.

Tym większe emocje ki-
bice wiązali z tymże spo-
tkaniem. Ponad 50 tysięcy
osób wspaniale dopingo-
wało biało-czerwonych.
Mecz jako widowisko spor-
towe nie budził tak skraj-
nych emocji jak sam sta-
dion. Największa gwiazda
spotkania – Portugalczyk
Ronaldo, nie zaimponował
na boisku, natomiast za-
chował się godnie i scho-
dząc z niego na gwizdy ki-
biców odpowiedział przyja-
znym gestem. Mecz za-
kończył się bezbramko-
wym remisem.

Opinie po spotkaniu były
podzielone- jedni zwracali
uwagę na piękno obiektu,

drudzy narzekali na trudno-
ści przy wchodzeniu i wy-
chodzeniu ze stadionu. Jed-
nakże co istotne policja
podkreśla, że całą impreza

przebiegła spokojnie i bez
większych zakłóceń, a kibi-
ce nie mogą się już docze-
kać EURO 2012.

MONIKA SZREMSKA

Pierwszy gwizdek 
na stadionie
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Niemy, czarno-biały „Ar-
tysta” Francuza Michela
Hazanaviciusa zdobył
Oscara w kategorii naj-
lepszy pełnometrażowy
film fabularny. Statuetki
nie otrzymał film Agniesz-
ki Holland „W ciemno-
ści”, ani Janusz Kamiński
za zdjęcia do „Czasu woj-
ny” Stevena Spielberga.

84. ceremonia rozdania nagród
amerykańskiej Akademii Filmowej
odbyła się w w nocy z niedzieli na po-
niedziałek czasu polskiego w High-
land Center w Hollywood.

Za „Artystę”, który był nominowa-
ny w 10 kategoriach, przyznano
ostatecznie pięć Oscarów. Taką sa-
mą liczbę statuetek zdobył film „Hu-
go i jego wynalazek” Martina Scorse-
se, mający na koncie 11 nominacji.

Oscary dla twórców i obsady „Arty-
sty”, filmu produkcji francusko-bel-
gijskiej, przyznano w kategoriach:
najlepszy pełnometrażowy film fabu-
larny, najlepszy reżyser (Michel Ha-
zanavicius), aktor pierwszoplanowy
(Jean Dujardin), autor muzyki (Ludo-
vic Bource) oraz kostiumy (Mark
Bridges).

Triumf „Artysty” nie był zaskocze-
niem, ponieważ film Hazanaviciusa,
obsypany pochwałami przez kryty-
ków hołd dla epoki kina niemego,
uważany był za faworyta w tegorocz-
nej rywalizacji o statuetki Akademii
Filmowej.

Akcja „Artysty” rozgrywa się
pod koniec lat 20 XX wieku. Gdy za-
czynają być wprowadzane filmy
dźwiękowe, wielu gwiazdorów ki-
na niemego – nawet ci będący chwi-
lę wcześniej u szczytu popularności
– w obliczu nowej rzeczywistości tra-

ci pracę i kończy kariery. W takiej sy-
tuacji znajduje się m.in. aktor Geor-
ge Valentin, grany przez nagrodzone-
go statuetką Jeana Dujardina. Valen-
tin walczy o swoją pozycję w świecie
filmu, a także o własną godność
i marzenia. Jednocześnie zakochuje
się w pięknej tancerce i aktorce,
Peppy Miller.

Oscary za familijny film Marti-
na Scorsese „Hugo i jego wynala-
zek”, zrealizowany w technologii 3D,
przypadły w kategoriach: zdjęcia (na-
groda dla operatora Roberta Ri-
chardsona), scenografia (Dante Fer-
retti i Francesca Lo Schiavo), dźwięk
(Tom Fleischman i John Midgley),
montaż dźwięku (Philip Stockton
i Eugene Gear), efekty specjalne
(Rob Legato, Joss Williams, Ben
Grossmann i Alex Henning).

Nagrodę w kategorii pierwszopla-
nowa aktorka – tak samo, jak
w przypadku nagrody dla Jeana Du-
jardina w kategorii pierwszoplanowy
aktor – przyznano zgodnie z przewi-
dywaniami krytyków: statuetkę zdo-
była Meryl Streep, która zagrała
główną rolę – byłej premier Wielkiej
Brytanii Margaret Thatcher – w fil-
mie „Żelazna Dama” (w reżyserii
Phyllidy Lloyd). To trzeci Oscar dla
Streep, której w latach ubiegłych sta-
tuetki przyznano za kreacje w fil-
mach: „Sprawa Kramerów” (1980)
i „Wybór Zofii” (1983).

W kategorii aktor drugoplanowy
podczas tegorocznej gali Oscarów
triumfował 82-letni Christopher
Plummer, który – nagrodzony za rolę
w amerykańskiej komedii „Debiutan-
ci” (reż. Mike Mills) – znalazł się
w gronie najstarszych zdobywców
Oscara. „Jesteś zaledwie dwa lata
starszy ode mnie. Gdzie byłeś przez
całe moje życie?” – zwrócił się Plum-
mer podczas gali do złotej statuetki...

Nagrodę dla drugoplanowej aktor-
ki zdobyła z kolei czarnoskóra Octa-
via Spencer z obsady filmu „Służące”

Tate'a Taylora. Zareagowała na nią
silnym wzruszeniem i odbierała ją ze
łzami w oczach.

W kategorii scenariusz oryginalny
akademicy przyznali Oscara Wo-

ody'emu Allenowi za scenariusz ko-
medii „O północy w Paryżu” w jego
własnej reżyserii. W kategorii scena-
riusz adaptowany nagrodzono sce-
narzystów filmu „Spadkobiercy”

w reżyserii Alexandra Payne'a; laure-
aci nagrody to sam Alexander Pay-
ne, jako jeden z autorów scenariu-
sza, oraz Nat Faxon i Jim Rash.

Oscara dla pełnometrażowej ani-
macji zdobył film „Rango” (reż. Gore
Verbinski), a w kategorii pełnometra-
żowy dokument wygrał amerykański
„Undefeated” (reż. Daniel Lindsay, T.
J. Martin).

Wbrew nadziejom Polaków, Osca-
rów nie zdobyli Agnieszka Holland
i Janusz Kamiński. W kategorii obraz
nieanglojęzyczny, gdzie walczył film
Holland „W ciemności”, zwyciężył
dramat z Iranu, wyreżyserowane
przez Asghara Farhadiego „Rozsta-
nie”. Agnieszce Holland podczas
oscarowej gali towarzyszył m.in. od-
twórca głównej roli w filmie „W ciem-
ności”, Robert Więckiewicz.

W kategorii najlepszy operator Ja-
nusza Kamińskiego – nominowane-
go do Oscara za zdjęcia do filmu Ste-
vena Spielberga „Czas wojny” – po-
konał Amerykanin Robert Richard-
son, autor zdjęć do filmu „Hugo i je-
go wynalazek”. Jest to trzeci Oscar
dla Richardsona, którego wcześniej
akademia nagradzała za zdjęcia
do filmów „JFK” (1992) i „Aviator”
(2005).

Oscara przyznano też m.in. w ka-
tegorii najlepsza piosenka – wygrał
utwór „Man or Muppet” z filmu
„Muppety”.

Ceremonię rozdania Oscarów
poprowadził, po raz dziewiąty
w swojej karierze, aktor Billy Cry-
stal. Jedną z ciekawostek na czer-
wonym dywanie było pojawienie
się komika Sachy Barona Cohena,
znanego z filmowej roli Borata. Co-
hen, promując swój nowy filmowy
projekt „Dyktator”, przybył na cere-
monię Oscarów w mundurze, który
– według agencji AP – sprawiał
wrażenie „parodii ubioru Muam-
mara Kadafiego”.

ŹRÓDŁO: PAP LIFE

OscarOscar yy
– tryumf „Artysty”, Polacy bez statuetek
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W poprzednim numerze
GoniecPolski. nl wspo-
mnieliśmy, że każda de-
klaracja podatkowa
rozpatrywana jest w to-
ku procedury podatko-
wej. Jednym z jej ele-
mentów jest wydanie
przez Belastingdienst
decyzji podatkowej. Po-
niżej omówimy co taka
decyzja zawiera.

Najczęściej podatnik otrzyma
tzw. decyzję wstępną (1a), czyli Vo-
orlopige Aanslag. Patrząc od góry,
po lewej stronie znajdziecie swoje
dane osobowe. Poniżej na różowym
pasku podana jest kwota zwrotu
z podatku (te ontvangen) lub kwota,
którą należy zwrócić do Belasting-
dienst (te betalen). 

Jeżeli jest napisane te ontvan-
gen jest to kwota zwrotu dla Was.
Dwa wiersze niżej, na tle różowego
koloru, podany jest numer konta
– rekeningnummer i powinien on

należeć do Was. Jeżeli uważacie,
że podane konto jest Wam niezna-
ne, natychmiast trzeba zaalarmo-
wać Belastingdienst.

Możecie to zrobić osobiście lub
przez biuro podatkowe. Proszę jed-
nak pamiętać, że nie zawsze zdą-
życie. A procedura „prostowania”
konta jest żmudna, długotrwała
i nie zawsze skuteczna. 

Proszę też mieć na uwadze, że
na decyzjach podane są zawsze tyl-
ko konta holenderskie. Jeżeli
przy rozliczeniu podaliście numer
konta polski, wtedy nie będzie nic
napisane w miejscu na numer kon-
ta. Wtedy Belastingdienst prześle
Wam specjalny druk do wypełnienia,
gdzie trzeba podać konto polskie.

Na dokumencie poniżej pojawia
się informacja, że Wasze rozlicze-
nie nadal jest w trakcie weryfikacji.
Urząd sprawdza między innymi je-
go poprawność – czy np. zastoso-
wane w nim ulgi rzeczywiście się
Wam należą.

Jeżeli inspektor z Belasting-
dienst kontrolujący poprawność
Waszego rozliczenia uzna, że nie-
należnie otrzymaliście zwrot rzeko-
mo nadpłaconego podatku i został
on wypłacony na podstawie decyzji

wstępnej Voorlopige Aanslag, to
wtedy wyda kolejną decyzję. Będzie
z niej np. wynikało, że trzeba oddać
część lub całość uprzednio wypła-
conej kwoty. 

Belastingdienst może Wam też
dopłacić, jeśli kwota wypłacona
na podstawie Voorlopige Aanslag
(decyzji wstępnej) nie uwzględnia-
ła całego należącego się Wam
zwrotu nadpłaconego podatku. Jak
widzicie procedura nie jest taka
prosta i żadnego dokumentu nie
można schować do szuflady. Trze-
ba go dokładnie analizować. 

Czytając dalej naszą decyzję,
po prawej stronie od góry podany
jest: rok podatkowy, numer decyzji,
data wydania decyzji. Dodatkowe in-
formacje zawarte w decyzji to:

1. Możliwe jest, że kwota z decyzji
w całości nie zostanie wypłacona,
ponieważ zostanie pomniejszona
o kwotę długu, jaki ewentualnie po-
datnik może posiadać wobec Bela-
stingdiens np. z tytułu dodatku
do ubezpieczenia zogrtoeslag.

2. Może się zdarzyć, że dla bez-
pieczeństwa urząd skarbowy zwe-
ryfikuje numer konta podany
w rozliczeniu, nawet jeśli jest on
holenderski. Dzieje się tak w przy-

padku, kiedy nigdy wcześniej nu-
mer ten nie był przez Was podany.
Belastingdienst prześle Wam
w celu weryfikacji i potwierdzenia
specjalny formularz, w którym bę-
dzie trzeba podać numer konta
do przelania zwrotu nadpłacone-
go podatku. Jest to podobna pro-
cedura jak u większość podatni-
ków, którzy podali polski rachu-
nek bankowy.

3. Dane urzędu skarbowego, który
odpowiedzialny jest za procedurę
rozliczenia.

Druga strona dokumentu (1b, 1d)
oznaczona jest numerem decyzji, da-
tą jej wydania oraz numerem strony.
Znajdują się na niej szczegółowe in-
formacje dotyczące rozliczenia po-
datkowego. 

Na tej podstawie można spraw-
dzić, jakie ulgi podatkowe
uwzględniono w rozliczeniu, czy
złożone rozliczenie jest indywidu-
alne (geen fiscale partner) czy
wspólne (gegevens fiscale part-
ner). Podane są też kwoty tj.: do-
chód, zapłacone zaliczki na poda-
tek dochodowy, należny podatek,
zapłacone składki na ubezpiecze-
nia społeczne oraz zastosowane
zniżki podatkowe.

Taką decyzję zawsze należy
przekazać swojemu doradcy po-
datkowemu, który sporządzał de-
klarację podatkową. Specjalista
sprawdzi, czy wszystkie dane są
prawidłowe.

Zdarza się, że Belastingdienst
wysyła informację Geen Voorlo-
pige Aanslag (1e), że nie zosta-
nie wydana decyzja wstępna Vo-
orlopige Aanslag lecz decyzja
końcowa Devinitive Aanslag.
Dzieje się tak, ponieważ Bela-
stingdienst bardzo dokładnie
kontroluje otrzymane rozlicze-
nie podatkowe.

Po wnikliwej weryfikacji i zakoń-
czeniu opracowania Waszej sprawy
zeznania podatkowego holenderski
fiskus wyda dopiero decyzją końco-
wą Aanslag (1c). Aanslag jest bardzo
podobny do decyzji wstępnej Voorlo-
pige Aanslag. 

Proszę pamiętać, że od każdej de-
cyzji macie Państwo prawo się odwo-
łać. Czas na odwołanie wynosi nie-
przekraczalne 6 tygodni od daty wy-
dania dokumentu.

Jeżeli macie Państwo nurtujące
pytania proszę kierować ja na maila:
podatki@goniecpolski.nl

(RED.)

Decyzje podatkowe
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� TTrraannssppoorrtt::
Jedziemy przez Żywiec, Sko-
czów, Bielsko, Kęty, Andrychów,
Oświęcim, Tychy, Katowice, Ryb-
nik, Gliwice, Opole, Wrocław, Le-
gnica, Zgorzelec. Również inne
miejscowości na w/w trasie. Fir-
ma Trans-Fluder oferuje: wyjaz-
dy z Polski – czwartek rano, nie-
dziela rano.
z Holandii – poniedziałek wie-
czór, piątek wieczór, obiad + ka-
wa GRATIS dla każdego pasaże-
ra! Realizujemy przesyłki kurier-
skie. Wystawiamy faktury VAT.
Tel. +48 600 859 666
www.transfluder.pl

� PPiieekkaarrnniiaa::
wszelkiego rodzaju pieczywo, 
Rijswijk Schoolstraat 18, 
od pon. do pt.: 9.00- 18.00
sobota: 9.00 16.00,
0641289962 po polsku i nider-
landzku,
0626975565 tylko po polsku

� MMiieesszzkkaanniiee::
POKOJ DO WYNAJECIA DLA PA-
RY W DEN HAAG NA OSIEDLU
MOERWIJK ULICA BEATRIjS-
STRAAT 89. PARKING BEZPLAT-
NY. 
TELEFON 0- 684852813

� PPrraaccaa  –– sszzuukkaamm::
DWOCH CHLOPAKOW W WIE-
KU 28 LAT PILNIE POSZUKUJE
PRACY W OGRODNICTWIE PRZY
KWIATACH, PRODUKCJA. MAMY
BARDZO DUZE DOSWIADCZE-
NIE PRZY KWIATACH JAK I NA
PRODUKCJI. CIEZKA PRACA
NAM NIE JEST STRASZNA. PO-
SIADAMY WLASNE ZAKWATERO-
WANIE I WSZYSTKIE POTRZEBNE
DOKUMENTY DO PODJECIA
PRACY. JESTESMY GOTOWI
PODJAC PRACE OD ZARAZ. PRO-
SZE O KONTAKT: E-MAIL: pa-
bloss.1984@gmail.com, MOBI-
LE: 0687 006 328

� SSpprrzzeeddaamm::
Witam mam do sprzedania 3
duże reklamówki ubranek dla
dziewczynki. Cena to 25 euro
za torbę, w każdej są body, blu-
zeczki, spodenki, sukienki.
Wszystko to można obejrzeć
w Hadze na Spoorwijku. Kon-
takt: 0685408390

� PPrraaccaa--sszzuukkaamm::
TRZECH MĘSZCZYZN POSZUKU-
JE PRACY, WSPOLPRACY LUB
ZLECEN W SEKTORZE BUDOW-
LANYM. GIBSOWANIE, MALO-
WANIE, TAPETOWANIE, PLYTKI,
HYDRAULIKA I. T. P. PRZEPRO-
WADZANIE REMONTOW DO-
MOW. WLASNY TRANSPORT
ORAZ SPRZET. WLASNA DZIA-
LALNOSC. PODSTAWOWA ZNA-
JOMOSC JEZYKA HOLENDER-
SKIEGO. 
TELEFON: 0 – 616649158

OGŁOSZENIA DROBNE
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Separacja sądowa przynosi
podobne skutki co rozwód,
z tą różnicą, że małżeństwo
formalnie istnieje. Zostaje
ona w tym przypadku orze-
czona przez sąd. Na sepa-
rację sądową decydują się
osoby, które z rożnych
względów, jak na przykład
religijnych, światopoglądo-
wych, ze względu na dobro
dzieci albo przyszłości dla
samego związku, pragną
zastanowić się nad dalszym
losem swojego małżeń-
stwa. Z racji tego, iż sprawy
dotyczące separacji są
równie skomplikowane jak
sprawy rozwodowe, najle-
piej jest skorzystać z pora-
dy pełnomocnika (adwoka-
ta, radcy prawnego).

JJaakkii  pprrzzeessłłaannkkii  ddeeccyydduujjąą
oo oorrzzeecczzeenniiuu  sseeppaarraaccjjii??

Do orzeczenia separacji
małżeńskiej wystarczy wystą-
pienie zupełnego rozkładu po-
życia małżeńskiego, czyli sytu-
acji gdy nie istnieje już między
małżonkami więź duchowa,
fizyczna czy gospodarcza.
Rozkład ten nie jest jednak
trwały i istnieje możliwość po-
wtórnego zejścia się małżon-
ków. Do przyczyn rozkładu po-
życia małżeńskiego zalicza
się: chorobę psychiczną, zdra-
dę małżeńską, opuszczenie
małżonka, lekkomyślny tryb
życia, brak dbałości o rodzinę,
codzienne dolegliwości utrud-
niające w sposób istotny
współżycie małżeńskie. 

CCzzyy  iissttnniieejjąą  nneeggaattyywwnnee
pprrzzeessłłaannkkii  ddoo oorrzzeecczzeenniiaa  ssee--
ppaarraaccjjii??  

Tak. Separacja nie może
być orzeczona w dwóch przy-
padkach: gdy wskutek orze-
czenia separacji ucierpieć
miałoby dobro wspólnych ma-
łoletnich dzieci oraz gdy z róż-
nych względów orzeczenie se-
paracji byłoby sprzeczne z za-
sadami współżycia małżeń-
skiego. 

WW jjaakkiimm  ttrryybbiiee  mmoożżee  zzoossttaaćć
oorrzzeecczzoonnaa  sseeppaarraaccjjaa  oorraazz  jjaa--
kkiiee  ssąą  kkoosszzttyy  ssąąddoowwee??

W polskim prawie istnieją
dwie drogi uzyskania separa-
cji: w trybie nieprocesowym
na zgodny wniosek stron oraz
w trybie procesowym. Do wsz-
częcia postępowania niepro-
cesowego niezbędne jest zło-
żenie zgodnego żądania przez
małżonków. Żądanie to po-
winno obejmować wolę mał-
żonków skierowaną na orze-
czenie separacji. Musi ono wy-
stępować także w chwili orze-
kania przez sąd. W przypad-
ku, gdy żądanie zostanie cof-
nięte, chociażby przez jedne-
go z małżonków, postępowa-

nie podlega umorzeniu. Nale-
ży jednak podkreślić, iż ten ro-
dzaj postępowania jest możli-
wy w sytuacji, gdy małżonko-
wie nie mają wspólnych mało-
letnich dzieci. Postępowanie
toczy się zawsze przed sądem
okręgowym w miejscu wspól-
nego zamieszkania małżon-
ków, a gdy brak jest takiej
podstawy, postępowanie bę-
dzie toczyć się przed sądem
miejsca ich wspólnego poby-
tu. Gdy małżonkowie nie
mieszkają razem, nie mają
wyznaczonego miejsca poby-
tu, właściwym sądem będzie
sąd miejsca zamieszkania lub
pobytu wnioskodawcy. Opłata
sądowa w tym postępowaniu
wynosi 100 zł, zaś małżonko-
wie składają żądanie obejmu-
jące wolę małżonków skiero-
waną na orzeczenie separacji
w formie wniosku. Do wnio-
sku należy dołączyć odpis ak-
tu małżeństwa. W toku postę-
powania sąd będzie nakłaniał
małżonków do pojednania
– może małżonków skiero-
wać do mediacji (za zgodą
obydwu stron) lub zawiesić
postępowanie, o ile istnieją
przesłanki na utrzymanie po-
życia małżeńskiego. Separa-
cja jest orzekana postanowie-
niem, od którego istnieje
możliwość apelacji objętej
opłatą 400 zł. 

Jeśli chodzi o postępowa-
nie procesowe, może być ono
zastosowane w każdym przy-

padku, ale gdy małżonkowie
mają wspólne małoletnie
dzieci, jest on trybem wyłącz-
nym. Wszczęcie postępowa-
nia następuje na skutek wyto-
czenia powództwa przez jed-
nego z małżonków. Od pozwu
pobiera się opłatę w wysoko-
ści 600 zł i należy do niego do-
łączyć odpis aktu małżeństwa
i w razie konieczności odpisy
aktów urodzenia dzieci. Postę-
powanie to toczy się przed są-
dem okręgowym właściwym
dla ostatniego miejsca za-
mieszkania lub pobytu mał-
żonków. Z braku takiej pod-
stawy wyłącznie właściwym
jest sąd miejsca zamieszka-
nia strony pozwanej, a gdy
brak jest tej podstawy, sąd
miejsca zamieszkania powo-
da. Również w tym postępo-
waniu sąd może skierować
strony do mediacji lub zawie-
sić postępowanie, gdy widzi
on widoki na utrzymanie mał-
żeństwa. 

CCzzyy  ww wwyyrrookkuu  sseeppaarraaccyyjj--
nnyymm  oorrzzeekkaa  ssiięę  oo wwiinniiee??

Orzeczenie o winie nie wy-
stępuje przy złożeniu zgodne-
go żądania małżonków, co ro-
dzi skutki takie, jakby żadne
z nich nie ponosiło winy. Ina-
czej jest natomiast przy postę-
powaniu separacyjnym toczą-
cym się w trybie procesowym
– sąd musi tutaj obowiązko-
wo orzec o tym, czy i który
z małżonków ponosi winę roz-
kładu pożycia – może to wpły-

nąć na wynik orzeczenia roz-
wodu, ponieważ sąd związany
jest prawomocnym wyrokiem
separacyjnym, a także na wy-
sokość opłat alimentacyj-
nych. 

JJaakkiiee  sskkuuttkkii  pprraawwnnee  nniieessiiee
zzee  ssoobbąą  sseeppaarraaccjjaa??

Separacja nie powoduje
ustania małżeństwa. Od tej
pory małżonkowie nie mają
już obowiązku do wspólnego
zamieszkiwania, wierności.
Sąd może nałożyć na strony
obowiązek pomocy, jeżeli wy-
magają tego względy słuszno-
ści. Może on przybrać charak-
ter majątkowy czy osobisty
(opieka w czasie choroby, po-

moc w gospodarstwie).
W przeciwieństwie do rozwo-
du, małżonek pozostający
w separacji nie może zawrzeć
małżeństwa. W miejsce do-
tychczasowego majątku
ustroju małżeńskiego powsta-
je ustrój rozdzielności mająt-
kowej, a także małżonkowie
pozostający w separacji nie
dziedziczą po sobie z ustawy,
jak również małżonek może
być ponadto wyłączony
od dziedziczenia ustawowego,
jeżeli spadkodawca wystąpił
o orzeczenie separacji z winy
tego małżonka. Kolejnym
ważnym skutkiem prawnym
separacji jest instytucja do-

mniemania pochodzenia
dziecka od męża matki. Otóż
klauzula ta nie ma zastoso-
wania w sytuacji, gdy dziecko
urodzi się po upływie 300 dni
od orzeczenia separacji. 

WW jjaakkii  ssppoossóóbb  mmoożżnnaa
zznniieeśśćć  sseeppaarraaccjjęę??

Zniesienie separacji może
nastąpić wyłącznie na zgodne
żądanie obydwu małżonków.
Z chwilą zniesienia separacji
ustają jej skutki prawne, jak
również sąd ewentualnie roz-
strzyga o władzy rodzicielskiej
nad wspólnymi małoletnimi
dziećmi obojga małżonków. 

Czym innym natomiast jest
tzw. separacja faktyczna,
w której małżonkowie decy-
dują się na osobne życie oraz
zrywają wspólne pożycie, jed-
nak w świetle prawa małżeń-
stwo nadal trwa. Małżonko-
wie utrzymują wspólność ma-
jątkową, a także mogą dzie-
dziczyć po sobie z mocy usta-
wy. Separacja faktyczna wy-
stępować może w sytuacji,
gdy jeden z małżonków wyjeż-
dża za granicę bez możliwości
szybkiego powrotu do kraju,
natomiast drugi z małżonków
wchodzi w nieformalny zwią-
zek z inną osobą, decyduje się
na dziecko etc.

Separacja ta nie jest regu-
lowana przez prawo, może
jednak stanowić przesłankę
zarówno do orzeczenia sepa-
racji sądowej, jak i rozwiąza-
nia małżeństwa przez rozwód.

ANNA KOWALSKA

aarrttyykkuułł  ppoowwssttaałł  
wwee  wwssppóółłpprraaccyy  

zz KKaanncceellaarriiąą  AAddwwookkaacckkąą
AAlleekkssaannddrryy  NNoowwaakk

Separacja małżeńska

Reklama

ffoo
tt..  

RRoo
bbee

rrtt  
LLaa

sskk
aa//

FFOO
RRUU

MM



Poniedziałek, 19 marca 2012Goniec Polski.nl12



13Goniec Polski.nl



Poniedziałek, 19 marca 2012Rozrywka14

� PPrrzzyycchhooddzzii  bbaabbaa  ddoo lleekkaarrzzaa::
– Panie doktorze, wszyscy mówią, że jestem
strasznie tępa.
– Proszę o więcej szczegółów.
– Znaczy co?!
� –– PPaannii  KKoowwaallsskkaa,,  żżeebbyy  rroozzwwóódd  bbyyłł  zz wwiinnyy
mmęężżaa  mmuussiimmyy  nnaa nniieeggoo  ccoośś  mmiieećć..  CCzzyy  mmaażż
ppiijjee??
– Nie, skąd, jakby tylko spróbował to ja bym
mu....!
– Czy nie daje pieniędzy?
– Nie, absolutnie, oddaje wszystko co do gro-
sza... już by mi tylko schował złotówkę to ja
bym mu...
– A może bije Panią?
– Tylko by rękę podniósł, to ja bym go przez
okno pogoniła...
– A co z wiernością?
–O! Tu go mamy! Drugie dziecko nie jest jego!
� DDzziieeccii  ppooddcchhooddzząą  ddoo hhrraabbiieeggoo  ssppaacceerruujjąą--

cceeggoo  ppoo ppaarrkkuu  ii wwsskkaazzuujjąącc  nnaa zzaammeekk,,  ppyyttaajjąą::
– Czy pan mieszka w tym zamku?
– Tak.
– A czy tam nie ma żadnego straszydła?
– Nie ma. Jestem jeszcze kawalerem.
� TTeeśścciioowwaa  ddoo zziięęcciiaa::
– Dziś w radiu puścili przebój mojej młodości!
– „Bogurodzicę”?!
� RRookk 22001100..  PPoollsskkaa  ssppeełłnniiaa  jjuużż  wwsszzyyssttkkiiee  nnoorr--
mmyy  UUnniiii  EEuurrooppeejjsskkiieejj!!  W sklepie mięsnym
klient zwraca się do sprzedawcy:
– Kilo kaszanki proszę.
Ekspedient z pełną powagą:
– A z jaką grupą krwi?
� –– CCoo  jjeesstt  ppoommaarraańńcczzoowwee  ii bbaarrddzzoo  sszzkkooddzzii
nnaa zzęębbyy??  
– Cegła...
� DDoo bbaarruu  wwcchhooddzzii  mmęężżcczzyyzznnaa..  SSiiaaddaa  nnaa ssttoołł--
kkuu  ii zzaammaawwiiaa  ppiiwwoo.. Wypija je, zagląda do swo-
jej kieszeni, krzywi się i zamawia następny ku-

fel. Łyka piwo, znowu zagląda do kieszeni, krzy-
wi się i zamawia jeszcze raz. Powtarza operację
kilkakrotnie. Zaintrygowany barman pyta: 
– Dlaczego za każdym razem po wypiciu piwa
zagląda pan do kieszeni? – Mam tam zdjęcie
żony. Jeżeli patrzę na nią i zaczyna mi się po-
dobać, to jest to znak, że czas już do domu.
� IIddzziiee  ppiijjaannyy  JJóózzeekk  ccmmeennttaarrzzeemm.. II uujjrrzzaałł  żżóółłttąą
zzjjaawwęę..  
– Jestem żółtą zjawą umarłem na żółtaczkę. 
Nagle Józek ujrzał czerwoną zjawę. 
– Jestem czerwoną zjawą umarłem na czer-
wonkę. 
Gdy Józek ujrzał niebieską zjawę powiedział: 
– Tak, wiem, jesteś niebieską zjawą umarłeś
na... 
– Nie, nie dokumenciki proszę!
� ZZaattaacczzaajjąąccyy  ssiięę  ppiijjaacczzeekk  zzaacczzeeppiiaa  w parku
młodego mężczyznę i mówi: 
– Paaniee, gdzie jaa jesstem??? 

– W Łodzi. 
– W łodzii to jaa wiem, ale na jakim oceanie...
� –– TTyyllee  ssiięę  zzłłeeggoo  nnaacczzyyttaałłeemm  nnaa tteemmaatt  alko-
holu – mówi Antek do kolegi – że wreszcie so-
bie powiedziałem, czas raz na zawsze z tym
skończyć! 
– Z piciem? 
– Nie, z czytaniem.
� DDzzwwoonnii  tteelleeffoonn  wwcczzeessnnyymm  rraannkkiieemm..  Obu-
dzony facet odbiera i słyszy pytanie:
– Klinika?
– Pomyłka, prywatne mieszkanie.
Za krótką chwilunię ponownie telefon:
– Klinika?
– Nie do cholery! Prywatne mieszkanie!
–Ziutek, no co Ty kumpla nie poznajesz? Tu Mie-
tek. Pytam czy strzelimy sobie klinika z rana?
� PPaannii  pprrzzeeddsszzkkoollaannkkaa  ppoommaaggaa  ddzziieecckkuu  zzaałłoo--
żżyyćć  wwyyssookkiiee,,  zziimmoowwee  bbuuttkkii..  SSzzaarrppiiee  ssiięę,,  mmęęcczzyy,,
cciiąąggnniiee......

– No, weszły!
Spocona siedzi na podłodze, dziecko mówi:
– Ale mam buciki odwrotnie...
Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają, mordu-
ją się, sapią... Uuuf, zeszły! Wciągają je znowu,
sapią, ciągną, ale nie chcą wejść..... Uuuf, we-
szły!
Pani siedzi, dyszy a dziecko mówi:
– Ale to nie moje buciki....
Pani niebezpiecznie zwężyły się oczy. Odcze-
kała i znowu szarpie się z butami... Zeszły!
Na to dziecko:
-... bo to są buciki mojego brata ale mama ka-
zała mi je nosić.
Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odcze-
kała, aż przestaną jej się trząść, i znowu poma-
ga dziecku wciągnąć buty. Wciągają, wciąga-
ją..... weszły!.
– No dobrze – mówi wykończona pani
– a gdzie masz rękawiczki? – W bucikach

BBaarraann  2211..0033  --  2200..0044
Czeka cię spokój zarówno w życiu zawodowym jak i towarzyskim. Musisz jednak uważać
i nie dać się wciągać w żadne konflikty, bo może on zostać szybko zburzony.

BByykk  2211..0044  --  2200..0055
Zwracaj szczególną uwagę na odreagowanie stresu, pomyśl o spacerach i innych
formach aktywnego wypoczynku. Dobrym pomysłem będzie kilka dni urlopu.

BBlliiźźnniięęttaa  2211..0055  --  2211..0066
Odkryjesz moc pozytywnego myślenia.Musisz bym wyrozumiały wobec siebie, każdemu
czasem zdarzają się potknięcia. Zaufaj sobie i czekaj na rozwój wydarzeń.

RRaakk  2222..0066  --  2222..0077
Niedługo czeka cie zaproszenie na imprezę lub wypad ze znajomymi. Sprawy uczuciowe
będą układać się po twojej myśli. Poczujesz przypływ optymizmu.

LLeeww  2233..0077  --  2233..0088
Zdrowie będzie ci sprzyjać. Jest to najlepszy czas na podjęcie trudnych decyzji. Więcej
czasu będziesz spędzać wśród ludzi, co zaowocuje nowymi znajomościami.

PPaannnnaa  2244..0088  --  2222..0099
Uczucia rozkwitną. Będziesz roztaczać wokół siebie aurę, której nikt się nie oprze. Panny
stanu wolnego mogą liczyć na satysfakcjonujące randki.

WWaaggaa  2233..0099  --  2233..1100
Zwróć uwagę na swoje życie duchowe. Warto wybrać sie do teatru lub zainteresować
dobrą ksiażką. To równiez dobry czas na zaczęcie nauki języka obcego.

SSkkoorrppiioonn  2244..1100  --  2222..1111
Możliwe małe zawirowania uczuciowe. Nie zawsze dobre rady udzielane przez osoby
trzecie sie sprawdzają, więc staraj sie słuchać swojej intuicji.

SSttrrzzeelleecc  2233..1111  --  2211..1122
Będziesz mieć okazję zdobyć nowe umiejętności i doświadczenia. Nie obawiaj sie tego,
ponieważ z pewnością zaprocentuje to w przyszłości.

KKoozziioorroożżeecc  2222..1122  --  2200..0011
Bądź ostrożny. Szaleństwa finansowe mogą miec bardzo nieprzyjemne skutki. Pomyśl
raczej o jakichś spokojnych i bezpiecznych inwestycjach. Nie ryzykuj.

WWooddnniikk  2211..0011  --  1199..0022
Uważaj na tak zwane dobre rady. Nie każdy jest ci zyczliwy. Jest duże
prawdopodobieństwo, że jedna ze starych spraw zakończy się dla ciebie szczęsliwie.

RRyybbyy  2200..0022  --  2200..0033
Czeka cię stabilizacja w życiu zawodowych. Wszelkie nowe propozycje powinienes
wnikliwie przeanalizowac, zanim podejmiesz jakieś kroki.

Horoskop Krzyżówka
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