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Autorka licznych wierszy 

Bardzo cieszę się życiem 
Mirosława Radłowska-Kulczycka 

Urodziła się w Jeżowem jako jedyne, wymodlone dziecko swoich rodziców. W chwili jej narodzin matka była już 43-letnią kobietą. „Rodzice, ubodzy rolnicy, byli bardzo dobrymi ludźmi, którzy dzielili się z innymi tym, co mieli – wspomina Irena Omiatacz – wiejskim chlebem, warzywami, mlekiem”. Pewnej letniej nocy, gdy Irena miała 6 lat, wybuchł pożar. Ogień szybko rozprzestrzeniał się z innych domów. Tato porwał ją na ręce i wyskoczyli przez okno, dzięki czemu uratowali się. Niestety, ogień uszkodził małej Irenie nerwy wzrokowe. Przeszła szereg operacji, ale diagnoza była okrutna: już nigdy nie odzyska wzroku. Lekarze dali ojcu adres szkoły dla niewidomych we Wrocławiu. Gdy mama dowiedziała się o tym, że jej jedyne dziecko nie będzie widzieć, wpadła w ogromną rozpacz. „Uzdrowiła ją codzienna Komunia św., do której z głęboką wiarą przystępowała – wspomina po latach Irena. – Tato bardzo dużo jej tłumaczył, że będę chodziła do szkoły, że będę żyła jak inni”. Gdy dziewczynka trochę się podleczyła, ojciec zawiózł ją do Wrocławia. To była szkoła na bardzo wysokim poziomie. Wychodzą stamtąd ludzie z zawodem, zakładają rodziny. W szkole podstawowej świetnie opanowała pismo Braille’a, odnosiła duże sukcesy w nauce. Po siódmej klasie była możliwość nauki zawodu: dziewiarstwo, tapicerstwo i wyrób szczotek. Dyrektor wezwał ojca i powiedział, że szkoda posyłać Irenę do szkoły zawodowej. Grono nauczycielskie podjęło decyzję, żeby dalej uczyła się w zwykłym liceum. Nie było bowiem w tym czasie (lata 60.) nigdzie szkoły tego typu dla niewidomych. Wychowawczyni z internatu odwoziła ją do szkoły. Irena bardzo bała się, jak sobie poradzi w klasie wśród osób widzących, ale gorąca modlitwa dodała jej sił. Życzliwe koleżanki czytały jej lektury, dyktowały matematykę. Swoje notatki pisała brajlem. Umiała już bardzo dużo z przerabianego materiału, bo w szkole podstawowej był wysoki poziom. Pomagała więc koleżankom z języka polskiego. Łzy cisną jej się do oczu na wspomnienie życzliwych przyjaźni z tamtych lat. 
W klasie maturalnej zaczęła marzyć o studiach. Zdawała na polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim jako jedyna niepełnosprawna osoba. Egzamin wstępny pisała brajlem, a potem ktoś ze związku niewidomych odczytał tekst przed komisją. Niestety, gdy przyjechała do rodziców podzielić się radością przyjęcia, tato już nie żył. Chciała więc zostać z mamą w rodzinnych stronach, ale ona powiedziała, że oboje z ojcem zawsze bardzo pragnęli, żeby córka była kimś, żeby studiowała. W Krakowie znów zaczęła się obawiać, jak sobie poradzi: z akademika na uczelnię było daleko, do czytania ogromna ilość literatury. „Co ja zrobiłam?” 
– rozmyślała. Na jej niepokoje zareagowały koleżanki, które zdopingowały duże grono osób. Irena była odprowadzana na uczelnię. Koledzy i koleżanki czytali jej książki, a także zabierali do filharmonii i teatru. Również dzięki nim napisała pracę magisterską nt.: „Faraon” B. Prusa jako powieść polityczna. 
Bezpośrednio po ukończeniu studiów dostała pracę w charakterze kierownika działu kultury i oświaty w Spółdzielni Inwalidów Niewidomych w Przemyślu. Wkrótce doszedł jej drugi etat – nauczyciela języka polskiego i historii w szkole dla niewidomych dorosłych. Po 7 latach przyjechała do Rzeszowa i tu pracowała przez 5 lat na takim samym stanowisku. Problemy zdrowotne skłoniły ją do pójścia na rentę. Był to dla Ireny bardzo trudny moment. Wydawało jej się, że już nikomu nie będzie potrzebna, że nie będzie miała, co robić. Pewnego dnia napisała wiersz o Matce Bożej. Przeczytała go znajomym. Namawiali ją, by wysłała go do „Królowej Apostołów”. Przysłano jej egzemplarz z wierszem i dalszą zachętą do pisania. Od tej pory dużo pisze. Jest to wyłącznie tematyka religijna i patriotyczna. Niestety, ze względów finansowych, nie wydała dotąd ani jednego samodzielnego tomiku. Dotychczas jej wiersze ukazały się w 12 różnych zbiorach w całej Polsce. Ostatnio Irena Omiatacz otrzymała ze Szczecina dyplom za udział w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim. Przez 20 lat brała udział w konkursach recytatorskich, reprezentowała Rzeszów na forum ogólnokrajowym w Gdańsku (1983 roku i 1985 roku). Wiele razy recytowała poezje w Radiu Rzeszów. 
Na przestrzeni 10 lat utrzymywała korespondencję z Romanem Brandstaetterem. Ktoś przypadkowo podarował jej „Pieśń o moim Chrystusie” jego autorstwa. Wówczas postanowiła napisać do niego z podziękowaniem, że ta twórczość pomogła jej uwierzyć w to, że jest komuś potrzebna. Niedługo przed śmiercią wysłał jej pocztówkę z Wiednia z pozdrowieniami i pisał, że już wkrótce odejdzie do Pana. Po jego śmierci napisał do niej o. Jan Góra OP, duchowy syn, wychowanek Brandstaettera. Młody reżyser z Poznania w ub. r. nakręcał film o Brandstaetterze i wtedy o. Jan wysłał go do Ireny, aby wykorzystał jej wypowiedź w filmie. 
Właściwie już od 16 lat przychodzą do niej studenci z duszpasterstwa ojców dominikanów w Rzeszowie oraz uczennice ze szkoły średniej. Chodzą z nią do kościoła i na spacer, sprzątają, piszą listy, przepisują jej wiersze, czytają gazety, robią zakupy. Jedni kończą studia, rozjeżdżają się, przychodzą nowi. 
Irena Omiatacz pisze wiersze bardzo pogodne, nawet wówczas gdy dotyczą tematu cierpienia. Krytycy dostrzegają w niej wielką pogodę ducha. Jest pełna miłości Bożej, kocha życie, zna jego wartość i bardzo się nim cieszy, co sama podkreśla. Jej wiersze są lubiane przez młodych. Spotyka się z nimi na WSP, w kościołach, na UJ, w szpitalach, w Krośnie, Iwoniczu, Leżajsku. Kiedyś usłyszała w radiu, że Ojciec Święty często tęskni za Polską, za Czarną Madonną, że czyta nocami Norwida, Słowackiego. Poświęciła mu wiersz, który wysłała do Watykanu. Ks. Stanisław Dziwisz odpisał w imieniu Adresata, że Ojciec Święty z wielkim wzruszeniem przeczytał wiersz i zachował w swoim prywatnym archiwum. „Ojciec Święty błogosławi Pani i wszystkim niewidomym w Rzeszowie” – napisał – przesyłając w podarunku różaniec. 

Już późna noc zapadła ponad światem 
cały Watykan pogrążony we śnie 
w Twoim pokoju lampka wciąż się jarzy 
Norwid, Słowacki towarzyszą Ci (...) 
choć nad Italią gwiazdy świecą jaśniej 
promienie słońca co dzień śmieją się 
kwiaty barwami modlą się do Boga 
serce twe woła: Polsko, kocham cię. 
„Niedziela”, 35?8:#99 
Nasz Świat, 12 – 1999 

O spełnionym marzeniu 
Anna Amanowicz 

Swoje zainteresowanie układaniem wierszy w dorosłym życiu Irena Omiatacz nazwała olśnieniem. Poezję odkryła w sobie co prawda jeszcze w podstawówce – wiersze niewidomej uczennicy piątej klasy były czytane nawet we wrocławskim radiu – ale w liceum i podczas studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim nie wracała już do dziecięcych zainteresowań. Dopiero wyrwana, z powodu problemów ze zdrowiem, z aktywnego życia, zaczęła szukać sensownego zajęcia na dalsze lata. I wtedy przyszło to olśnienie. Sama nie wie nawet, jak to się stało, że wzięła tabliczkę brajlowską i napisała swój pierwszy „dorosły” wiersz. O Matce Bożej. Przeczytała go mamie i przyjaciołom. Spodobał się. Zaczęli ją dopingować do wysłania wiersza do „Królowej Apostołów”. Po miesiącu został wydrukowany i ksiądz redaktor nie ukrywał przed autorką swojego uznania. To był dobry początek, po którym otworzyły się przed Irenką łamy kolejnych czasopism katolickich: „Posłańca Serca Jezusowego”, „Źródła”, „Niedzieli”. Od 1996 roku poetka zaczęła już publikować w zwartych wydawnictwach – jej wiersze ukazały się w 7 tomikach, w zbiorach i antologiach poezji współczesnej i miłosnej, almanachu biograficznym „Księga Poetów – Księga Przyjaciół”, w „Mini słowniku polskich współczesnych poetów religijnych”. Irena nie tylko pisze wiersze, ale także recytuje je przed mikrofonem Radia Rzeszów oraz w miejscowym ośrodku telewizyjnym, od trzech lat współpracuje też blisko z Katolickim Radiem „Via”. Otrzymała list od Jana Pawła II w odpowiedzi na poświęcony mu utwór... Mimo tych sukcesów, Irena przejawia ogromny samokrytycyzm wobec swej twórczości, wciąż pracuje nad sobą i, doskonaląc swój warsztat, z pokorą stara się jak najlepiej służyć ludziom. W zakamarkach duszy utkwiło jednak niepokorne, a nie obce każdemu twórcy, marzenie o własnym zbiorku poetyckim. Jeszcze nie tak dawno wydawało się, iż jest ono nieziszczalne. 
I oto spieszymy pogratulować Irenie Omiatacz pierwszego własnego tomiku wierszy. Książeczka skromna, ale jakże ślicznie wydana, pod intrygującym tytułem: „Zaproszenie do stołu”. Tomik pomieścił 58 utworów poetki, podzielonych według trzech wątków tematycznych: „W serdecznym krajobrazie”, „Z mojego bólu i nadziei” i „Dziękuję Ci za Krzyż”. Wiersze wyszły spod pióra osoby aż do bólu wrażliwej na cierpienie człowieka, na śmierć drzew i kwiatów, na głód ptactwa, na wszelkie niedole tego świata... dlatego przede wszystkim wzruszają. Ale skłaniają także do zadumy nad tym, co tak naprawdę w życiu człowieka jest ważne i wartościowe. Jest w jej wierszach obecny przede wszystkim Stwórca i Matka Boża, ale także ojczyzna i naród, tak mocno przez poetkę umiłowani. Są zapachy, barwy i muzyka – wschód słońca nad srebrnoszmaragdową taflą jeziora, bławatkowo-makowa harfa zbóż, zielone preludium wiatru w baldachimie przydrożnych lip i... tęcza. 
„Każdy wiersz, każde poetyckie przesłanie jest częścią nas samych, aż do najgłębszych pokładów, do trzewi, czasami do krwawiącego bólu, albo rozsłonecznionego milionami słońc – szczęścia” – napisał szczeciński wydawca w przedmowie do „Zapisu wyobraźni”, który pomieścił kilka wierszy Ireny. I to jest także prawda „Zaproszenia do stołu”. Drapieżny ptak nocy, który w szóstym roku życia zabrał bezpowrotnie światło, otwierając krwawą ranę, sąsiaduje z dziękczynnym: „Błogosławiony bądź, Panie, żeś mi pozwolił dożyć tych kolorowych, niepowtarzalnych chwil: Miesiąca miodu i polskich słoneczników!” Skorzystajmy z zaproszenia poetki do stołu jej wzruszeń, jej dramatów i jej własnego szczęścia. Od tego stołu nikt nie powinien wstać głodny. 
Publikacja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych. Sylwestrowi Perytowi należy się specjalne uznanie za osobiste starania, by wartościowy tomik trafił do rąk Czytelników. Od niego także wyszła propozycja zorganizowania poetce w sali Muzeum Biblioteki Centralnej wieczoru poetyckiego. 
Gratulując szefowi Polskiego Związku Niewidomych inwencji, składam na jego ręce serdeczne podziękowanie w imieniu poetki, która o to prosiła ze łzami w oczach... łzami wzruszenia i szczęścia zarazem. Bo oto spełniło się marzenie jej życia. 
Nasz Świat, kwiecień 2000

