„Choćbyśmy cały świat przemierzyli w
poszukiwaniu piękna, nie znajdziemy
go nigdzie, jeśli nie nosimy go w sobie”
(R. W. Emerson)
Pani Irena Włodarczyk należy do grona wybitnych pisarzy o zawodowym i
społecznym autorytecie. Próbuje w swoich tekstach literackich ocalić od zapomnienia
to co polskie, ludzkie ponadczasowe.
Słowa R. W. Emersona w doskonały sposób korespondują z charakterem poezji i z
osobowością Pani Ireny Włodarczyk. Jej działalność to miejsce na bycie sobą, na
cierpienie, na radość, na dorosłość i niedojrzałość. W jej wierszach każdy człowiek to
indywidualność, którego należy odpowiednio uszanować.
Pani Irena Włodarczyk - olkuska poetka, laureatka kilkudziesięciu lokalnych i
ogólnopolskich konkursów literackich, z dziedziny poezji i prozy. Uhonorowana
licznymi nagrodami za twórczość a także działalność społeczną. Wydała 5 tomików
poetyckich. Jej wiersze ukazały się w 89 wydawnictwach zbiorowych; almanachach,
antologiach, wirydarzach oraz tomikach pokonkursowych.
Pisanie wierszy to spełnienie dla Pani Ireny Włodarczyk:
Z moich wierszy, gdyby je ułożyć jak puzzle, powstałby obraz mojego życia.
Byłoby w nim wszystko: młodość, pierwsza i ostatnia miłość do mojego Wojtka, miłość,
która przetrwała pół wieku, byłyby dzieci, wnuki, byłoby wszystko to, co
zaobserwowałam przez te lata, przede wszystkim w Srebrnym Mieście Olkuszu,
Szczyrzycach, Pazurku …
Jej wiersze niezliczoną ilość razy gościły w domach kucharzy, szkołach, na poetyckich
konkursach i sejmikach w polskim radiu i telewizji.
Pani

Irena

Włodarczyk,

budzi

szacunek

swoją

kulturą

osobistą

i

profesjonalizmem. Zatrzymuje okruchy piękna ludzkiego życia, inspiruje do czynienia

dobra młodych i dorosłych. Aktywnie uczestniczyła i uczestniczy w działalności Klubu
Literackiego przy olkuskim Miejskim Ośrodku Kultury, Klubie Literackim „WIDMO” przy
Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie oraz Towarzystwie Kultury Teatralnej (obecnie
Stowarzyszenie Teatralno- Literackie). Jest członkiem redakcji głos Parafii „Pokój
Wam”.
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Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser”. Wspólnie z Powiatową i Miejską
Biblioteką Publiczną w Olkuszu zrealizowała projekt adresowany do najmłodszych
czytelników, popularyzujący poezję - „Babcia Renia czyta dzieciom”. Za całokształt
dokonań w 2009r. uhonorowana została Nagrodą Artystyczną.
Irena Włodarczyk to znakomity kreator życia kulturalnego w środowisku uwrażliwia,
kształci pasje twórcze, rozwija zainteresowanie kulturą , umożliwia niekonwencjonalne
i twórcze spędzanie wolnego czasu.
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