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Wanatówka

Beata Patrycja Klary jest wciąż na 
krawędzi. Chodzi, obserwuje, spisuje. 
Od miesięcy nie rozstaje się z apa-
ratem. Fotografowanie pomaga jej 
pisać. Chyba jest nadzwyczaj grubo-
skórna, skoro potrafi mówić o tym, co 
boli, co dotyka najbardziej – o śmierci, 
utracie, rozstaniu. Dokonuje rzeczy 
niemożliwej – utrzymuje się z pisania 
(wszelkie usługi w tym zakresie). 
Filolog polski, bibliotekarz, dzienni-
karz, recenzent. Rocznik 76'. Rodowita 
Gorzowianka ostatnio w poetyckich 
rozjazdach. 
„Szczekanie głodnych psów” i 

„Zabawa w chowanego” to jej najnowsze literackie dzieci. Dzieci, które zarobiły na siebie 
w wielu konkursach m.in.: OKP im. I. Kraszewskiego (Biała Podlaska 2010), OKP Milowy 
Słup (Konin 2010), Piórem Malowane (Kraków 2010), OKP im. Z. Morawskiego (Gorzów 
Wlkp. 2010), Połów Poetycki (Gdynia 2010), OKP Czerwona Róża (Gdańsk 2010), OKP O 
Strzałę Erosa (Nowa Sól 2011), OKP Granitowa Strzała (Strzelin 2011), OKP O Laur 
Jabłoni (Grójec 2011). 

Prowadzi stronę internetową www.beataklary.w.interia.pl recytacja: autorka, Kazimierz Rink
prowadzenie: Anna Ordon

Agnieszka Woźniak oraz 

17 września 2011  godz. 18:00
Klub Środowisk Twórczych „Wanatówka”

Kalisz, ul. Łazienna 6
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