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Wizyta fachowców i wtargnięcie terro
rystów to wydarzenia spokrewnione. O ile 
zdrowe społeczeństwo bez terrorystów mo
że się obejść, to z fachowcami sprawa 
przedstawia się - niestety - inaczej. 

Fachowcy mogą od chlebodawcy za
miast chleba zażądać kawioru i szampana. 
I ten kawior i szampan muszą być. Mogą 
zażądać dowiezienia i odwiezienia dwu
konną dorożką, z fiakrem w białych rę
kawiczkach i na nic zda się tłumaczenie, 
że na przykład w Gdyni nikt takiego we
hikułu nie widział od 1939 roku. 

Tyle o fachowcach wie każdy. Nie każ
dy jednak wie, że otwarcie fachowcom 
drzwi mieszkania może mieć następstwa 
w postaci zatrzaśnięcia się zaJ zlecenio
dawcą innych drzwi, mianowi~ie drzwi 
więziennej celi. Z najrozmaitszych powo
dów. Dlatego przy okazji prze<Jstawienia 
„Fachowców" (mamy nadzieję, że szybko 
rozpoznają Państwo w tej sztuce jej 
pierwowzór: niezwykle popularny cykl 
audycji w dawnym programie III Polskie-

go Radia) chcielibyśmy pomóc naszym wi
dzom. Chcielibyśmy mianowicie uświado
mić ich i przestrzec. Banalne pukanie fa
chowca do drzwi może okazać się puka
niem losu, zupełnie jak w V Symfonii 
Beethowena„ 

Najgroźniejsze niebezpieczeństwo to nie
bezpieczeństwo nieznane. Oto czym pach
ną niewinne na pozór sytuacje, w których 
może się znaleźć każdy z nas. 

* 
Hydraulik, pan Włodek, naprawia ciek-

nące rury. Woda przestaje zalewać nam 
łazienkę. Zaczyna zaś podmywać sąsiedni 
dom, który rysuje się„ obsuwa i wali. 
Cóż - robota pana Włodeczka. Zdarza się. 
qzy pan Włodek wyrówna szkody? Otóż 
nje. Nie wyrówna. A czy, w ogóle ktoś 
~równa szkody? Tak. My wyrównamy. 
My, bo my wynajęliśmy tego człowieka 
o ' złotym sercu ale mniej złotych rączę
tach. I m y za to odpowiadamy. Wniosek: 
im prędzej przytrafi się nam taka przy
goda, tym lepiej, bo ceny rosną. Za rok 
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wypadnie drożej. Szczegóły w Kodeksie 
Cywilnym. Artykuł 429. 

* 
Teletechnik, pan Włodek, źle czuje się 

w towarzystwie dużych blondynek. Trzęsą 
mu się ręce. Nie lubi też chińskiej her
baty. Czemu? Bo nie. Feralny dzień pana 
Włodka: wtorek. To raz. Dwa: psuje nam 
się telewizor. Zamawiamy wizytę tech
nika, przychodzi - i jest to właśnie pan 
Włodek. 

Niestety, nasza żona to właśnie duża 
blondynka. Mamy w domu tylko herbatę 
„Yunan", a panu Włodeczkowi właśnie 
chce się pić. Do tego jutro, w środę, za
czyna się festiwal w Kołobrzegu, nasza 
ulubiona impreza, więc z naprawą nie 
możemy zwlekać. 

Skutki? Pan Włodek knoci robotę. Te
lewizor nadal nie działa, ulubiona audy
cja przepada. Czy pan Włodek płaci nam 
jakąś rekompensatę? Skądżet Nie tylko 
nie płaci, ale, przeciwnie, my mu płaci
my. To naprawdę nie jego wina, że pra
cował w niesprzyjających warunkach. To 
nasze, a nie jego zaniedbanie. No i wyszło 
jak wyszło. Kodeks Cywilny Artykuł 471. 
Możemy odmówić zapłaty. Pan Włodek 

skarży nas do sądu. Sąd ocenia takie 
sprawy indywidualnie. Nie można z góry 
przesądzać orzeczenia. Ale wachlarz tłu
maczeń, że się „nie dało" z winy zama
wiającego jest jednak bardzo szeroki i 
pan Włodek może wygrać. Zapłacimy 
wtedy jeszcze koszty sądowe. Może więc 
lepiej zapłacić od razu, bez ceregieli? Mo
że raz jeszcze wystarczy; walnięcie pięścią 

• \/ 

w obudowę by na ekranie pojawiły się 
płomienne oczy Ireny Falskiej i by z gło
śnika jej melodyjny głos życzył nam do
brego odbioru? Kto wie? 

• 
Z powyższego jest jeszcze inne wyJsc1e. 

Dogadać się. Pan Włodek nie lubi blon
dynek, herbaty Yunan i boi się wtorku. 
Ale zapomni o tym, ręce przestaną się 
trząść i wszystko zrobi dobrze, mimo 
piętrzących się, poważnych przeszkód, 
o których właśnie mowa. Zrobi, ale za 
dodatkową opłatą. Czy to granda? Nad
użycie? Szantaż? Bez przesady. Dodatko
wą, nieprzewidzianą czynność wzięcia się 
w garść w niesprzyjających warunkach 
da się od biedy podciągnąć pod artykuł 
630 Kodeksu Cywilnego. I niech nam to 
wystarczy. 

* 
Szklarz, pan Włodek, wprawia nam szy

bę na dziesiątym piętrze. Pech: strąca 
cztery doniczki z bratkami. Kolejny pech: 
cztery doniczki zabijają na miejscu czte
ry psy, rasowe spaniele sąsiada, które 
akurat spacerowały przed oknem. Liczyć 
trzeba po 5 tysięcy od ogona. Kto płaci? 
My. My, a nie pan Włodek. Okno było na
sze. Wątpliwości rozwieje Artykuł 433 
Kodeksu Cywilnego. Szczęście w nieszczę
ściti: pod oknem nie spacerowały w końcu 
dobermany rodowodowe, po 10 tysięcy od 
okazu. Strach myśleć co by było, gdyby 
spacerowały charty syberyjskie. Tak więc 
pozostaje nam na pocieszenie optymisty
czna myśl: mogło być gorzej. 
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• 
Malarz, pan Włodek, ma przyjść o pią

tej. Autobus nawala. Tramwaj wypada 
z szyn. Taksówkarz rozjeżdża kota. Zzia
jani dobiegamy do domu o piątej dwa
dzieścia, ale pana Włodka już nie ma. Był 
i poszedł. Przychodzi jeszcze raz, naza
jutrz. Ale bez pędzla. Za to z rachunkiem. 
On był. Nas nie było. Pocałował klamkę. 
Sąsiad świadkiem. Należy się Kopernik. 
Albo pierwsi Piastowie. 

Płacić? Nie płacić? Radzimy płacić. 
Wspierają nas w tym przekonaniu: Arty
kuł 639 Kodeksu Cywilnego i przysłowie 
„kto późno przychodzi sam sobie szkodzi". 

* 
Jeżeli honoraria procesowe, odszkodo-

wania, grzywny spowodowane przez sto
sunki z fachowcami zrujnują nas i zawi
ta do nas komornik - to co nam pozo
stanie? Wbrew podejrzeniom: sporo. Stół, 
krzesło, szafa, łóżko, pościel, 1 krowa, 
2 kozy, 3 owce. Da się żyć, właściwie na 
przyzwoitym poziomie, a tego komornik 
zająć nie może. Chroni nas Artykuł 829 
Kodeksu Postępowania Cywilnego. Tak 
więc jeśli ktoś jeszcze nie ma kozy lub 
owiec radzimy się zaopatrzyć. Mogą się 
przydać. 

Wolno nam też zachować narzędzia pra
cy. W różnych zawodach są one różne. 

* 
Kafelkarz, pan Włodek, załatwia mate-

riał we własnym zakresie. Może załatwić. 
Może ukraść. A za to my możemy sie
dzieć. Do pięciu lat. Artykuł 215 Kodeksu 

Karnego. Nawet przedstawienie rachun
ku przez pana Włodka, za kupno mate
riału, nie wyklucza w końcu, że jest to 
rachunek za jakieś inne kafelki, a nie za 
te, które pracowicie układa w łazience 
fachowiec. Też za to odpowiadamy. Oprócz 
kryminału może nas oczywiście czekać 
dodatkowa sprawa, powiedzmy, z sąsia
dem, u którego pan Włodek załatwił ka
felki bez jego wiedzy. To już będzie spra
wa cywilna, więc jakby trochę lżejsza. 

W tych tarapatach pociechę przyniosą 
nam paczki od rodziny, codzienny spacer, 
oraz pisanie pamiętników, o ile kierow
nictwo zakładu karnego przydzieli nam 
papier i ołówek. 

* 
I wreszcie : elektryk, pan Włodek. Przy

chodzi do nas nietrzeźwy, do szpiku kości, 
zabawia nas anegdotami, pokpiwa z urzą
dzenia domu, lecz robi wszystko co do 
niego należy. Alkohol może szkodzić zdro
wiu, ale nie musi pozbawiać fachowca 
fachowości. I co wtedy? Nic. Absolutnie 
nic. Pan Włodek bierze umówioną zapła
tę, ani grosza drożej, kłania się żonie, do
brze nam życzy i idzie do domu. O ile nie 
naprawia przewodów na dachu i z tego 
dachu nie spadnie - nie grod nam nic. 
Szczęśliwe wypadki też się zdarzają. Rów
nanie: 3 przeprowadzki = 1 pożar; 3 poża
ry = 1 wizyta fachowców miewa budują
ce wyjątki. Bądźmy więc dobrej myśli do 
czego zachęcają ci, którzy opracowali dla 
Państwa te skromne wskazówki. 

mec. Ewa Czereyska-Lejman 
i 
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chowca do drzwi może okazać się puka
niem losu, zupełnie jak w V Symfonii 
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qzy pan Włodek wyrówna szkody? Otóż 
nie. Nie wyrówna. A czy, w ogóle ktoś 
~równa szkody? Tak. My wyrównamy. 
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o ' złotym sercu ale mniej złotych rączę
tach. I my za to odpowiadamy. Wniosek: 
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wypadnie drożej. Szczegóły w Kodeksie 
Cywilnym. Artykuł 429. 

• 
Teletechnik, pan Włodek, źle czuje się 

w towarzystwie dużych blondynek. Trzęsą 
mu się ręce. Nie lubi też chińskiej her
baty. Czemu? Bo nie. Feralny dzień pana 
Włodka: wtorek. To raz. Dwa: psuje nam 
się telewizor. Zamawiamy wizytę tech
nika, przychodzi - i jest to właśnie pan 
Włodek. 

Niestety, nasza żona to właśnie duża 
blondynka. Mamy w domu tylko herbatę 
„Yunan", a panu Włodeczkowi właśnie 
chce się pić. Do tego jutro, w środę, za
czyna się festiwal w Kołobrzegu, nasza 
ulubiona impreza, więc z naprawą nie 
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Skutki? Pan Włodek knoci robotę. Te
lewizor nadal nie działa, ulubiona audy
cja przepada. Czy pan Włodek płaci nam 
jakąś rekompensatę? Skądżet Nie tylko 
nie płaci, ale, przeciwnie, my mu płaci
my. To naprawdę nie jego wina, że pra
cował w niesprzyjających warunkach. To 
nasze, a nie jego zaniedbanie. No i wyszło 
jak wyszło. Kodeks Cywilny Artykuł 471. 
Możemy odmówić zapłaty. Pan Włodek 

skarży nas do sądu. Sąd ocenia takie 
sprawy indywidualnie. Nie można z góry 
przesądzać orzeczenia. Ale wachlarz tłu
maczeń, że się „nie dało" z winy zama
wiającego jest jednak bardzo szeroki i 
pan Włodek może wygrać. Zapłacimy 
wtedy jeszcze koszty sądowe. Może więc 
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Szklarz, pan Włodek, wprawia nam szy

bę na dziesiątym piętrze. Pech: strąca 

cztery doniczki z bratkami. Kolejny pech: 
cztery doniczki zabijają na miejscu czte
ry psy, rasowe spaniele sąsiada, które 
akurat spacerowały przed oknem. Liczyć 
trzeba po 5 tysięcy od ogona. Kto płaci? 
My. My, a nie pan Włodek. Okno było na
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ścid: pod oknem nie spacerowały w końcu 
dobermany rodowodowe, po 10 tysięcy od 
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spacerowały charty syberyjskie. Tak więc 
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jani dobiegamy do domu o piątej dwa
dzieścia, ale pana Włodka już nie ma. Był 
i poszedł. Przychodzi jeszcze raz, naza
jutrz. Ale bez pędzla. Za to z rachunkiem. 
On był. Nas nie było. Pocałował klamkę. 
Sąsiad świadkiem. Należy się Kopernik. 
Albo pierwsi Piastowie. 

Płacić? Nie płacić? Radzimy płacić. 
Wspierają nas w tym przekonaniu: Arty
kuł 639 Kodeksu Cywilnego i przysłowie 
„kto późno przychodzi sam sobie szkodzi". 

* 
Jeżeli honoraria procesowe, odszkodo

wania, grzywny spowodowane przez sto
sunki z fachowcami zrujnują nas i zawi
ta do nas komornik - to co nam pozo
stanie? Wbrew podejrzeniom: sporo. Stół, 
krzesło, szafa, łóżko, pościel, 1 krowa, 
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więc jeśli ktoś jeszcze nie ma kozy lub 
owiec radzimy się zaopatrzyć. Mogą się 
przydać. 

Wolno nam też zachować narzędzia pra
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Kafelkarz, pan Włodek, załatwia mate

riał we własnym zakresie. Może załatwić. 
Może ukraść. A za to my możemy sie
dzieć. Do pięciu lat. Artykuł 215 Kodeksu 

Karnego. Nawet przedstawienie rachun
ku przez pana Włodka, za kupno mate
riału, nie wyklucza w końcu, że jest to 
rachunek za jakieś inne kafelki, a nie za 
te, które pracowicie układa w łazience 
fachowiec. Też za to odpowiadamy. Oprócz 
kryminału może nas oczywiście czekać 
dodatkowa sprawa, powiedzmy, z sąsia
dem, u którego pan Włodek załatwił ka
felki bez jego wiedzy. To już będzie spra
wa cywilna, więc jakby trochę lżejsza. 

W tych tarapatach pociechę przyniosą 
nam paczki od rodziny, codzienny spacer, 
oraz pisanie pamiętników, o ile kierow
nictwo zakładu karnego przydzieli nam 
papier i ołówek. 
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I wreszcie: elektryk, pan Włodek. Przy

chodzi do nas nietrzeźwy, do szpiku kości, 
zabawia nas anegdotami, pokpiwa z urzą
dzenia domu, lecz robi wszystko co do 
niego należy. Alkohol może szkodzić zdro
wiu, ale nie musi pozbawiać fachowca 
fachowości. I co wtedy? Nic. Absolutnie 
nic. Pan Włodek bierze umówioną zapła
tę, ani grosza drożej, kłania się żonie, do
brze nam życzy i idzie do domu. O ile nie 
naprawia przewodów na dachu i z tego 
dachu nie spadnie - nie grozi nam nic. 
Szczęśliwe wypadki też się zdarzają. Rów
nanie: 3 przeprowadzki = 1 pożar; 3 poża
ry = 1 wizyta fachowców miewa budują
ce wyjątki. Bądźmy więc dobrej myśli do 
czego zachęcają ci, którzy opracowali dla 
Państwa te skromne wskazówki. 

mec. Ewa Czereyska-Lejman 
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