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Lampy pana Miecia 
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Mieczysław Lawenda sam sobie się dziwi, że jeszcze żyje. Schorowany jak siedem nieszczęść. Przed dziesięciu laty przeprowadzono mu trepanację czaszki, by usunąć tętniaka. Wcześniej miał resekcję żołądka. Prawe oko uszkodzone od lat dziecięcych, w lewym stracił wzrok po operacji. Pan Mieczysław jest drobnym mężczyzną, dobijającym pięćdziesiątki. Mieszka z żoną i synem w Międzyrzecu Podlaskim, obok Domu Kultury, któremu przez lata dyrektorował. Do mieszkania wchodzi się jak do muzeum. Na ścianach obrazy namalowane własnoręcznie przez właściciela. Malarstwo realistyczne – pejzaże, portrety, sceny batalistyczne. Na regałach i szafach samowary, stare zegary, żelazka, moździerze. Pomiędzy obrazami doskonale zachowane okazy białej broni. Jednak najbardziej rzucają się w oczy lampy: oliwne, karbidowe i naftowe. Mieczysław Lawenda ma ich ponad 120 sztuk. W osiemdziesięciu procentach są „na chodzie”. Każda jest inna, o każdej może coś powiedzieć. Obok siebie stoją lampy rosyjskie, szwedzkie, austriackie, niemieckie, fińskie, francuskie, polskie. Mają od 10 cm wysokości do 1,5 metra. Ta największa – to salonowa, francuska, z przełomu XIX i XX wieku. Szczególnie piękne w kolorach, choć najbardziej narażone na uszkodzenia, są lampy majolikowe. Najstarsza z kolekcji pochodzi z 1724 roku. Oczywiście, nie jest to lampa naftowa, bo takową wynalazł Ignacy Łukasiewicz w 150 lat później. Ta najstarsza to olejówka. Bogactwo, jakie ma w domu kolekcjoner, da się co prawda przeliczyć na pieniądze, ale cóż dla prawdziwego zbieracza one znaczą. Liczą się tylko te lśniące cacka. Pan Mieczysław znany jest w kręgach hobbystów, którzy oceniają jego zbiór lamp na jeden z największych w kraju. Pisała o nim prasa regionalna i nie tylko. Mówi, że gdyby zaczął kolekcjonować teraz, a nie trzydzieści lat temu, to nigdy nie udałoby mu się zgromadzić takiej ilości cennych eksponatów. I ceny nie są tak atrakcyjne jak dawniej (oczywiście dla zbieracza), a konkurencja na rynku dużo większa. Mieczysław Lawenda wywodzi się z rodziny chłoporobotniczej spod Kraśnika. Pierwsza praca to Państwowy Ośrodek Maszynowy. Po ukończeniu technikum rolniczego i dwóch lat studiów rolniczych, w 1966 roku trafił do służby rolnej. Ponieważ był aktywny i lubił pracę w zespole, znalazł drogę do Związku Młodzieży Wiejskiej. Przez osiem lat był przewodniczącym zarządu powiatowego tej organizacji. Tak o sobie mówi nasz bohater: „Jestem urodzonym działaczem. W pierwszej pracy w POM zawiązałem koło LZS. W Międzyrzecu z mojej inicjatywy powstały cztery koła Związku Młodzieży Wiejskiej. Kiedyś to była naprawdę potrzebna organizacja na wsi. Bardzo prężna. Mało się wtedy ludzie gapili w telewizję. Organizowaliśmy kluby wiejskie, impreza goniła imprezę. Młodzież była bardziej zintegrowana, chętna do wspólnego działania”. Kiedy poczuł się już trochę staro, jak na działacza młodzieżowego, wrócił na sześć lat do dawnej firmy, czyli Przedsiębiorstwa Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej i Przemysłu Rolnego. W 1981 roku zaproponowano mu objęcie Domu Kultury w Międzyrzecu. Miał zostać dyrektorem. Nałożył więc garnitur i zawiązał krawat pod szyją. Chyba był dobrym szefem, bo wytrzymano z nim 9 lat. Gdyby nie choroby, to kręciłby dalej tym interesem, teraz w dużo trudniejszych czasach i dla kultury i jej mecenasów. Kiedy w latach 80. „ukulturalniał” Podlasie miał już kontakt z PZN. Udostępniał niewidomym salę widowiskową, organizował koncerty. Po ciężkiej operacji, gdy wzrok się całkiem popsuł, działacze PZN z Międzyrzeca podsunęli mu deklarację członkowską. Zapisał się i od razu dostał propozycję objęcia stołeczka prezesa w okręgu siedleckim. Grzecznie odmówił, natomiast wyraził zgodę na szefa okręgowej komisji rewizyjnej. W siedleckim okręgu działo się wtedy niedobrze. Ciągłe kłótnie. Draka goniła drakę. Jako szef okręgowej komisji rewizyjnej wystąpił do władz zwierzchnich o nierozwiązywanie okręgu (a takie były pomysły). Argumentował, że „stan wojenny” w Siedlcach jest zasługą tylko jednego człowieka, mającego zły charakter. Nie potrafił być tolerancyjny, uważając, że tylko on ma rację. Nie będziemy tu wymieniać go z nazwiska, bo nie wart tego. Na nadzwyczajnym zjeździe w 1992 roku Lawenda zostaje wybrany na przewodniczącego okręgu, a na zjeździe w maju ub. roku nie miał kontrkandydata. Jest przeciwieństwem poprzednika. Lubią go. Jak widzi swoją pracę z inwalidami w typowo rolniczym i nie najbogatszym rejonie?”. Od ponad 1,5 roku jestem tu prezesem. Sytuacja naszych niewidomych jest ciężka, zresztą podobnie jak w całym kraju. Brakuje pieniędzy na działalność statutową i administracyjną. Mamy tylko trzy etaty w okręgu, a pracy bardzo dużo. Ludzie przychodzą do nas z wieloma problemami, a przede wszystkim po pomoc finansową. Niestety wychodzą wsparci tylko dobrym słowem. Cieszę się natomiast z oddanych działaczy w kołach terenowych. Są to osoby, na których się nie zawiodłem”. Mieczysław Lawenda jest człowiekiem pogodnym. Cechuje go spokój i konsekwencja. Zresztą jak można nie być konsekwentnym i upartym, jeżeli przez trzy dziesiątki lat gromadzi się w domu sprzęt oświetleniowy. W razie awarii elektrowni pan Miecio nie boi się ciemności. Może oświetlić swe małe mieszkanie, ale i wspomoże sąsiadów z bloku. Ba, nie tylko bloku, ale i większości osiedla. 
Pochodnia, kwiecień 1994 

Duża sprawa w małym mieście 
Andrzej Wolski 

Kolegi Mieczysława Lawendy nie trzeba nikomu przedstawiać. Znany jest w lokalnym środowisku, a także w społeczności niewidomych byłego siedleckiego okręgu PZN. Swego czasu był przecież przewodniczącym koła Związku w Międzyrzecu Podlaskim i przewodniczącym zarządu okręgu w Siedlcach. Niejednokrotnie pojawiały się też publikacje w prasie brajlowskiej związane z jego pasjami i działalnością. 
Od pewnego czasu jego zainteresowania znacznie się poszerzyły i wykroczyły poza sprawy niewidomych. Jak sam powiada, jeszcze w czasie, gdy pracował społecznie w Związku, przychodzili do niego ludzie o innych rodzajach niepełnosprawności z prośbami o pomoc lub interwencję w sprawach osobistych. Znaleźli się też tacy niepełnosprawni, którzy chcieli wziąć sprawy w swoje ręce. Tak zrodził się pomysł utworzenia Podlaskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych. Do jego inicjatorów, obok pana Lawendy, należeli: Zbigniew Wasylów, Marek i Jadwiga Platewiczowie (oboje niepełnosprawni), Krystyna Kornacka i obecny burmistrz miasta Międzyrzec Podlaski. 14 maja 1994 roku na posiedzeniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia podjęto decyzję o powołaniu jego jednostki terenowej o nazwie „Międzygminne Koło Podlaskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Międzyrzecu Podlaskim”. Na czele zarządu koła, jak i Zarządu Głównego stanął właśnie inwalida wzroku, kolega Mietek. 
Samo Stowarzyszenie ma charakter i zasięg działania ogólnopolski, jednakże podstawową swą działalność koncentruje na terenie byłego województwa bialskopodlaskiego, chociaż posiada też koła terenowe (na przykład w Łukowie). Liczy obecnie około 280 członków i należą do niego tylko osoby fizyczne z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Organizacja utrzymuje się przede wszystkim ze składek członkowskich oraz dzięki pomocy władz miasta i gminy, a także miejscowych sponsorów. Stowarzyszenie nie ogranicza się tylko do normalnej, statutowej działalności. Dzięki poparciu i pomocy władz miasta i gminy oraz miejscowych parlamentarzystów, takich jak senator Stanisław Jarosz, podjęto starania, które doprowadziły do powstania w ub. roku przy PSON warsztatu terapii zajęciowej. Jego szefem został także pan Lawenda. Musiał więc zrezygnować z przewodnictwa w PSON, ale w dalszym ciągu pozostał w składzie jego zarządu. 
Warsztat zlokalizowany został w pomieszczeniach należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Międzyrzecu Podlaskim. Tam też mieści się obecnie siedziba Stowarzyszenia. To właśnie w dużej mierze dzięki inicjatywie powstała miejska pływalnia, z której raz w tygodniu jego członkowie przez dwie godziny mogą korzystać bezpłatnie. 
Obecnie placówka prowadzi zajęcia dla 22 niepełnosprawnych o różnych rodzajach inwalidztwa. Grupy zajęciowe liczą sześć osób. Są pracownie: plastyczno-hafciarska, krawiecka i gospodarstwa domowego. Placówka dysponuje 8,5 etatami, na których zatrudniono dziesięć osób. Niektórzy z instruktorów są również ludźmi niepełnosprawnymi, jak choćby instruktorka w pracowni krawieckiej, która porusza się na wózku. Ponieważ w zajęciach uczestniczą ludzie z upośledzeniami umysłowymi, należy niekiedy zabezpieczyć im pomoc psychiatryczną. Świadczy ją nieodpłatnie zaprzyjaźniony lekarz. Z innych usług medycznych korzystają na zasadach ogólnych. 
Uczestnicy warsztatów pochodzą z miasta i okolic. Na zajęcia są dowożeni własnym mikrobusem, a po ich zakończeniu odwożeni do domu. Obiekt, w którym mieszczą się warsztaty, jest w bardzo znacznym stopniu przystosowany do przebywania w nim ludzi niepełnosprawnych. Obok dobrze wyposażonych pracowni znajduje się duża sala rekreacyjno-wypoczynkowa, w której znajduje się podstawowy sprzęt rehabilitacyjny, urządzenia audiowizualne umożliwiające podczas wypoczynku oglądanie programów telewizyjnych i słuchanie radia, a także niezbędny sprzęt do ćwiczeń fizycznych. Codziennie w czasie zajęć uczestnicy warsztatu przeznaczają jedną godzinę na relaks, wypoczynek i ćwiczenia fizyczne. Oprócz tego sala służy do organizowania spotkań i różnych imprez. 
Stowarzyszenie, jak i sam warsztat, nie są tylko konsumentami pomocy. One również świadczą ją na rzecz innych. Jako przykład może posłużyć zorganizowany bal charytatywny, na którym podczas aukcji sprzedano za sumę około 5 tys. zł różne wyroby pochodzące z warsztatu terapii zajęciowej. Uzyskane w ten sposób środki zostały przekazane na potrzeby miejscowego domu dziecka. Niewidome dzieci z koła w Białej Podlaskiej na Dzień Dziecka otrzymały także maskotki wykonane przez uczestników międzyrzeckiego warsztatu terapii zajęciowej. 
Spytałem pana Mieczysława o dalsze plany i marzenia. Oto co mi odpowiedział: 
„W Międzyrzecu jest sprzyjający klimat do zorganizowania rehabilitacji niepełnosprawnych na większą skalę. W planach jest wybudowanie sali sportowej przystosowanej do potrzeb niepełnosprawnych, z podjazdami, szatniami, sanitariatami itp. W dalszej perspektywie chcemy podjąć starania o zorganizowanie wojewódzkiego centrum rehabilitacji. Mam nadzieję, że nam się to uda”. 
Rzeczywiście na łamach regionalnego czasopisma znalazłem notatkę informującą, że podjęto już starania o budowę takiego centrum, a jego uruchomienie jest planowane na 2001 rok. Zwiedzając warsztat i słuchając opowieści pana Mieczysława o stowarzyszeniu i jego pracy, zadawałem sobie pytanie: dlaczego nie można było robić tego wszystkiego w okręgu PZN? Zadałem je także memu gospodarzowi. 
– W naszym okręgu brakowało sprzyjającego klimatu. Nie było też zainteresowania ze strony działaczy i pracowników, a jeden człowiek niewiele może zrobić – odpowiedział mi pan Mieczysław. 
Na zakończenie pozostało mi życzyć memu gospodarzowi spełnienia choćby części jego marzeń. 
Pochodnia, luty 2000 

