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W  latach  1933 � 1945 w Zak³a-
dzie Opiekuñczo � Wychowawczym
w Le�nicy przebywa³o zwykle ok.
500 podopiecznych w ró¿nym wie-
ku. W zdecydowanej wiêkszo�ci byli
to mê¿czy�ni.
Zmianie uleg³ profil organizacyjny
placówki. Zak³ad sta³ siê instytucj¹
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opiekuñcz¹ dla osób skazanych na
wegetacjê wskutek wydanych ustaw
o izolowaniu osób obarczonych
znaczn¹ niewydolno�ci¹ umys³ow¹.
Tylko ok. 100 m³odocianych osób
uczêszcza³o do szko³y pomocniczej,
zdobywaj¹c jednocze�nie przygoto-
wanie zawodowe w specjalno�ciach:

stolarz, �lusarz, szewc, krawiec, ko-
szykarz, szczotkarz. Reszta pod-
opiecznych zak³adu pracowa³a w go-
spodarstwie rolnym �Pokój�, ogrod-
nictwie, b¹d� te¿ w wybranych
warsztatach rzemie�lniczych. Docho-
dy uzyskane z pracy pensjonariuszy
zak³adu stanowi³y podstawê ich
utrzymania.

W po³owie lat trzydziestych XX
wieku zosta³a zakoñczona wymiana
personelu zakonnego na �wiecki.
Przebywaj¹cy w zak³adzie pensjona-
riusze byli upo�ledzeni umys³owo w
stopniu lekkim, umiarkowanym i
znacznym.

Duszpasterstwo katolickie w za-
k³adzie sprawowa³ le�nicki pro-
boszcz, a opiekê zdrowotn¹ miejsco-
wy lekarz.

Na pocz¹tku stycznia 1945 roku
personel zak³adu oraz czê�æ chorych
zosta³o ewakuowanych.

Oko³o 150 pacjentów wys³ano do
domów, a oko³o 100 pozosta³o w za-
k³adzie.  Los pozostawionych  w za-
k³adzie okaza³ siê tragiczny. Wiêk-

szo�æ rozstrzela³y wkraczaj¹ce do
Le�nicy wojska sowieckie. Ich �mieræ
upamiêtnia krzy¿ stoj¹cy przed daw-
nym budynkiem dyrekcji.

W opuszczonych, zdewastowa-
nych i czê�ciowo spalonych budyn-
kach nowe w³adze postanowi³y latem
1945 roku zorganizowaæ Pañstwowe
Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne.
Misji organizacyjnej podj¹³ siê dyrek-
tor Józef Grabowski. Pierwszym pro-
blemem, na który napotka³, by³a ma³a
ilo�æ kadry nauczycielskiej i brak chêt-
nych do nauki w prowincjonalnej szko-
le �redniej. Wizyty w okolicznych
miejscowo�ciach, rozwieszanie plaka-
tów i og³aszanie z ambon informacji
o rozpoczynaj¹cym siê roku szkol-
nym tylko czê�ciowo zape³ni³y ³awy
szkolne.

Dnia 8 pa�dziernika 1945 roku o
godzinie 9.00 nast¹pi³o uroczyste
otwarcie roku szkolnego. Zapoznano
siê z m³odzie¿¹, zorganizowano po-
dzia³ na klasy, podyktowano plan lek-
cji na pierwszy tydzieñ i poinformo-
wano o organizacji pracy. Ze wzglêdu
na brak nauczycieli zapowiedziano
m³odzie¿y czasowe po³¹czenie klas:
przygotowawczej z pierwsz¹ i dru-
giej z czwart¹. Nie by³o jeszcze  chêt-
nych uczniów do klasy trzeciej. Taki
stan rzeczy trwa³ do 21 stycznia 1946
roku. Od tego dnia nauka prowadzo-
na by³a w piêciu klasach (IB � przy-
gotowawczej, I , II, III, IV). W dniach
od 1 do 3 lutego trwa³a przerwa miê-

dzysemestralna.
Ze wzglêdu na spó�nion¹ orga-

nizacjê klas �wiadectwa pó³roczne
wydano  z koñcem lutego. W pierw-
szy roku nauka w szkole by³a prze-
platana bardzo czêstymi akademia-
mi i wieczornicami �z okazji� i �ku
czci�. Dlatego te¿  w dniu 19 maja
1946 roku wszyscy uczniowie gim-
nazjum wraz z nauczycielami wziêli
udzia³ w po�wiêceniu kamienia wê-
gielnego pod pomnik Powstañców
�l¹skich na Górze �w. Anny.

W gimnazjum przebywa³a m³o-
dzie¿ �l¹ska i nap³ywowa. Rozpiê-
to�æ wieku uczniów by³a bardzo
du¿a. Uczniami byli przede wszyst-
kim zdemobilizowani ¿o³nierze, któ-
rzy rozpoczynali b¹d� kontynuowa-
li rozpoczêt¹ przed wojn¹ naukê.

Trudno�ci z naborem uczniów w
kolejnych latach szkolnych przes¹-
dzi³y o konieczno�ci likwidacji Pañ-
stwowego Gimnazjum i Liceum Ko-
edukacyjnego.

W dniu 15 wrze�nia 1948 roku
ca³y kompleks zabudowañ przeka-
zano szkolnictwu specjalnemu, re-
aktywuj¹c  tym samym dzia³alno�æ
kontynuowan¹ uprzednio w Le�ni-
cy przez blisko 75 lat.

Oficjalne i uroczyste otwarcie za-
k³adu nast¹pi³o w dniu 15 pa�dzier-
nika 1948 roku.

Andrzej Podyma
nauczyciel historii
w SOSW Le�nica

Konsumentem jest ka¿dy z nas.
Mamy okre�lone potrzeby, które
sprzedawcy czy us³ugodawcy reali-
zuj¹. Nie jeste�my samowystarczal-
ni i musimy niestety kupowaæ jedze-
nie, korzystamy z us³ug telekomuni-
kacyjnych, bankowych, ró¿nego ro-
dzaju fachowców.

Zawieramy ró¿norakie umowy i
w przypadku w¹tpliwo�ci szukamy
porad. Rzecznik Konsumentów
udziela bezp³atnych porad we
wszystkich sprawach konsumenc-
kich, czyli takich gdzie po jednej stro-
nie znajduje siê osoba fizyczna �
konsument, który nabywa towar lub
us³ugê dla w³asnych potrzeb, a po
drugiej stronie � przedsiêbiorca. W
�wietle prawa Rzecznik zobowi¹za-
ny jest do udzielania bezp³atnego
poradnictwa w sprawach konsu-
menckich. Mo¿na zatem przyj�æ do
Rzecznika w ka¿dym przypadku,
gdy mamy problem z przedsiêbiorc¹,

na przyk³ad.:
- ze sprzedawc¹ w sklepie
- ze sprzedawc¹ internetowym
- z us³ugodawc¹ wykonuj¹cym

nam remont
- z operatorem telekomunikacyj-

nym
- z bankiem
- z poczt¹
- z firm¹ ubezpieczeniow¹ etc.

W praktyce je�li chodzi o porad-
nictwo konsumenci przychodz¹ do
Rzecznika praktycznie ze wszyst-
kim: od spraw konsumenckich po
sprawy z prawa pracy czy rodzin-
nego. Ka¿dego dnia do Rzecznika
przychodzi lub dzwoni od kilku do
kilkunastu osób prosz¹c o poradê.

Do koñca sierpnia w roku 2008
Rzecznik udzieli³ 1686 porad konsu-
menckich. Wiêkszo�æ porad doty-
czy³a sprzeda¿y konsumenckiej, po-
zosta³e us³ug oraz umów poza loka-
lem przedsiêbiorstwa.

Konsumenci pytaj¹ o wszystko
� od reklamacji lakierów do paznok-

ci, perfum czy artyku³ów spo¿yw-
czych jak czekolady, zupy, woda
mineralna po reklamacje dachów,
okien czy samochodów.

Wiêkszo�æ konsumentów po
udzieleniu im porad potrafi skutecz-
nie dochodziæ swych praw. Do
Rzecznika trafiaj¹ sprawy z pro�b¹
o podjecie interwencji, w których re-
klamacje zosta³y rozpatrzone nega-
tywnie i konsumenci nie potrafi¹ sami
poradziæ sobie z problemem. Do koñ-
ca sierpnia wp³ynê³o 146 takich
spraw. A dotyczy³y one g³ównie na-
stêpuj¹cych problemów: reklamacji
obuwia � najwiêcej, bo 30 spraw, re-
klamacji mebli kuchennych, us³ug re-
montowych, reklamacji telefonów,
kominków, po�cieli, komputerów,
us³ug telekomunikacyjnych, us³ug te-
lewizji kablowej, umów poza loka-
lem przedsiêbiorstwa, mebli, umów
kredytowych, ubezpieczeñ, ubrañ,
samochodów, skuterów, sprzêtu
AGD i RTV oraz drzwi i okien.

Pozosta³e sprawy to sprawy po-

jedyncze, a dotyczy³y one reklama-
cji: VCR (sprzêt do odtwarzania),
wody toaletowej, routera, dywanów,
farby, wywozu nieczysto�ci, auto pla-
nu (zakazany w Polsce ratalny sys-
tem sprzeda¿y samochodów, podob-
ny do systemu argentyñskiego), spraw
lokatorskich, linii lotniczych, kabiny
prysznicowej, biletów parkomato-
wych, stacji paliw, kary za brak bile-
tów PKP, roweru, audytu energetycz-
nego, us³ugi turystycznej, kosiarki,
windykacji, kursu korespondencyjne-
go, kostki brukowej, wp³aconego za-
datku, kolekcji monet, okularów oraz
maty rehabilitacyjnej.

Rzecznika najbardziej ciesz¹ spra-
wy, w których mimo wcze�niejszych
prób polubownego zakoñczenia spra-
wy i interwencji konsumentów samo-
dzielnie lub przez pe³nomocników
sprawy nie udaje siê zakoñczyæ, a po
interwencji Rzecznika sprawa koñczy
siê szybko i to pozytywnie.

Czêsto po podaniu przez Rzecz-
nika podstawy prawnej przedsiêbior-

Sprawy konsumenckie, czyli jakie?
Z czym do Rzecznika w teorii i praktyce

Od poczatku roku do koñca sierpnia 1868 razy konsumenci zasiêgali porady Powiatowego Rzecznika Konsumentów

cy zgadzaj¹ siê na polubowne zakoñ-
czenie sporu i wydaj¹ konsumentom
nowe przedmioty lub zwracaj¹ go-
tówkê. W roku bie¿¹cym uda³o siê
zakoñczyæ w taki sposób wiele
spraw m.in. w przypadku reklama-
cji mebli, kosiarki, po�cieli, ubrañ,
obuwia, sprzêtu RTV i AGD czy
dywanów. Najtrudniejsze s¹ sprawy
reklamacji us³ug zw³aszcza remon-
towych gdzie do skutecznego docho-
dzenia swych roszczeñ konsumenci
potrzebuj¹ najczê�ciej ekspertyz rze-
czoznawców. W ka¿dym jednak
przypadku, gdy roszczenia konsu-
menta s¹ zasadne Rzecznik stara siê
doprowadziæ do pozytywnego za-
koñczenia sporu, wykorzystuj¹c
drogê s¹dow¹ w³¹cznie.

Sprawy konsumenckie s¹ bardzo
ciekawe, ka¿da jest inna i dochodze-
nie swych praw przez konsumen-
tów podnosi poziom sprzeda¿y i
us³ug na terenie powiatu dlatego
my�lê, ¿e warto korzystaæ z porad
Rzecznika Konsumentów.

Ma³gorzata P³aszczyk


