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Katarzyna Czajka, kobieta
zaangażowana społecznie od wie
lu lat. Pomysłodawczyni i współ
organizatorka Konkursu Miss po
50ce. Jest to część składowa pro
jektu, który ma na celu aktywiza
cję osób zagrożonych wyklucze
niem społecznym i zawodowym.
Brzmi poważnie, ale i tematy po
ruszane w projekcie są bardzo po
ważne. Pierwszy ruszył Konkurs
na Miss po 50ce, ale nie o urodę
tutaj chodzi (choć jest równie waż
na dla kobiet 20letnich, jak i po
nad 50letnich). Internauci i Jury
pośród 170 pań z Polski i zagrani
cy wybierało Miss Gracji, Przed
siębiorczości, Życzliwości, Tole
rancji, Etyki i Foto. Projekt uzy
skał wiele patronatów, ale był
organizowany przez zwykłą kobie
tę (po przejściach) dla innych zwy
kłych, niezwykłych kobiet.

Podczas Gali 12 października
2014 r. w Sound Garden Hotel w
Warszawie odbyła się akcja chary
tatywna, a dochód z niej przeka
zano na cele statutowe fundacji
Katarzyny Czajki  Fundacja Miss
po 50ce. Zaproszeni goście poprzez
zakup gadżetów związanych z kon
kursem, kalendarza ze zdjęciami

laureatek wykonanych charytatyw
nie przez Michała Czajkę, oraz
książki autorstwa Katarzyny Czaj
ki pt. ,,Zostać miss... miss po 50ce”
mogli wziąć udział w wyborze Miss
Publiczności. Była to pierwsza edy
cja Konkursu, którego zasięg prze
rósł oczekiwania organizatów. Jak
bardzo jest potrzebny ten projekt,
widać było po liczbie zgłaszających
się pań, ale i po ilości problemów
do rozwiązania.

Fundacja ,,Miss po 50ce” nie
będzie się ograniczała swoim za
sięgiem i działaniem do pomocy
tylko kobietom po 50tce, choć jest
to według Katarzyny Czajki  gru
pa najbardziej dyskryminowana
w Polsce. Katarzyna Czajka oprócz
Konkursu ,,Miss po 50ce” zamie
rza rozpocząć realizację trzech pro
jektów związanych z profilaktyką
zdrowia, integracją międzypoko
leniową, promocją kobiet i podej
mowanych przez nie działań. W tym
celu również powstało czasopismo,
dwumiesięcznik o nazwie ,,Miss
po 50ce najlepsze z życia...”

Konkurs ,,Miss po 50ce” to
wielki początek walki o zmianę ste
rotypów. Katarzyna Czajka chce
pokazać, że kobieta po 50tce jest
dynamiczna i nowoczesna, pełna
pasji i marzeń, przedsiębiorcza
i życzliwa. (Społeczeństwo wolniej
się starzeje i pierwszy zauważył to
nasz rząd: wydłużenie czasu pra
cy do 67. roku życia). Poprzez swo
je działania chce zwrócić uwagę na
problem dostępu osób po 50tce
do miejsc pracy. Każdy człowiek
ma prawo do istnienia w społe
czeństwie, bez względu na wiek,
płeć i poglądy. Każdy człowiek ma
prawo do pracy i godnego życia. W czasie koncertu będzie można nabyć książkę Katarzyny Czajki Zostać miss... miss po 50ce
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Książka Katarzyny Czajki ma wspierać Fundację.

„Muszę się zwierzyć od razu  pisze autorka  że nie jestem

literatem. Piszę zwykłym językiem, nie siląc się na literacki. Dla

tego nie opisuję okoliczności przyro

dy i nie używam innych ozdobników.

Materiały do tej książki zbierałam przez

pół roku. Wszystkie opisane tu histo

rie wywarły na mnie ogromny wpływ.

O każdej z moich bohaterek myślę co

dziennie. Każdej należy się tytuł miss

wytrwałości. Każdą z pań podziwiam

szczerze i każdej dziękuję za zwierze

nia, za wspólnie spędzone godziny”.

Ewa Hadrian  polonista
(KUL), bibliotekarz (starszy kustosz
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lu
blinie), bibliolog i bibliofil (członek
Lubelskiego Towarzystwa Miłośni
ków Książki), popularyzatorka lite
ratury i czytelnictwa; wieloletni
współpracownik Radia Lublin (au
torka m.in. kilkuset felietonów ra
diowych emitowanych w cyklu „5 minut z książką"), współautorka te
lewizyjnego programu kulturalnego „Afisz" (TVP Lublin). Autorka m.in.
publikacji Samuela Tyszkiewicza sztuka pięknej książki, Lublin 2011.
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