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Osiemnastoletnia Alicja Dowejkis, maturzystka Szkoły Średniej im. J.I. Kraszewskiego w Nowej Wilejce,
zdobyła koronę i tytuł Dziewczyny "Kuriera Wieńskiego" 2013 -  nietypowego konkursu piękności, który od
lat jest jednak uznawany za wybory Miss Polki Litwy. Tytuł I Wicemiss oraz Miss Publiczności zdobyła Emilia
Kowalewska, zaś II Wicemiss i Miss Internautów została Dominika Granicka. XVIII edycja konkursu miała też
bogatą oprawę koncertową: razem z Katarzyną Niemyćko wystąpił jej nowy girl band Pop Ladies oraz
Egidijus Sipavičius.

Konkurs "Dziewczyna "Kuriera Wileńskiego" -  Miss Polka Litwy 2013"" nie jest konkursem modelek, choć i te
biorą w nim udział, jednak pod warunkiem, że są w stanie zaprezentować coś więcej niż archetypiczne
90x60x90. W tych wyborach liczy się nie tylko uroda i umiejętność autoprezentacji. Jednym z
najważniejszych etapów rywalizacji jest konkurs talentów, który wiele wileńskich piękności odstrasza od
udziału. Osiemnaste już wybory Miss Polki Litwy niewiele się pod tym względem różniły od poprzednich
edycji -  nie mogło zabraknąć konkursu dziennikarskiego, gdy wszystkie dziewczęta miały okazję przez
chwilę należeć do redakcji jedynego polskiego dziennika na Litwie... Popisy f inalistek urozmaiciła swym
występem młoda piosenkarka, dopiero rozpoczynająca podbój litewskiego f irmamentu muzycznego,
a niewątpliwe mająca do tego predyspozycje, Greta Buzarewicz.

Od lat prawie każda edycja konkursu ma swoje f aworytki, 2-3 dziewczyny, które wyróżniają się na tle
kandydatek i jury toczy czasem zacięte spory, której ostatecznie ma przypaść korona. W tym roku dyskusja
była wyjątkowo zacięta, gdyż przerwa pomiędzy występami kandydatek a drugą częścią koncertowo-
f inałową trwała ponad 40 minut! Po uczcie dla oka widzowie mieli więc sporo czasu na kontakty towarzyskie
i mobilizowanie sił, nim całą salę do współnej zabawy poderwała Katarzyna Niemyćko. Dziękując wileńskim
Polakom za wsparcie w różnego rodzaju konkursach i projektach telewizyjnych, Kasia do wspólnego
występu zaprosiła swych przyjaciół. Z jednym z nich zaśpiewała nawet w duecie -  po polsku! -  znany
przebój Maryli Rodowicz i Czerwonych Gitar "Remedium"! Egidijus Sipavičius nigdy nie krył sympatii do
polskiej muzyki i kultury, choć jako rodowity Litwin nauczył się języka polskiego w latach 70. i 80. z "Lata z
Radiem" i Telewizji Polskiej! Ef ektownym uzupełnieniem wyborów miss były występy dziewcząt z Pop Ladies,
które co prawda nie opanowały jeszcze polskiego, ale po litewsku, rosyjsku i angielsku śpiewały równie
dobrze!

Zwieńczenie konkursu, czyli rozdanie wszystkich nagród i kilkunastu wstęg, stanowi w istocie jedną trzecią
tego pięciogodzinnego maratonu ku czci urody i talentu litewskich Polek. Wśród nominacji nie brakuje tak
oryginalnych, jak np. Miss Osobowości, którą wybierają... same f inalistki, spośród siebie, po kilku miesiącach
wspólnych przygotowań -  liczy się przyjacielska postawa, otwartość, chęć pomagania innym. Tytuł ten
zdobyła Diana Woroniecka. Miss Talentu została Jolanta Griniewicz, a czytelnicy "Kuriera Wileńskiego" mogli
wybierać aż dwie miss: tytuł Miss Czytelników (głosowanie listowne) zdobyła Greta Pożarycka, a Miss
Internautów (głosowanie internetowe) -  Dominika Granicka, która została też II Wicemiss. Miss Elegancji i
Miss Podium została kandydatka z nr. 6, Karolina Niewierowicz, która jednak została poza podium (zdaniem
wielu niesłusznie...). I Wicemiss, Miss Publiczności i Miss Foto została Emilia Kowalewska, studentka
matematyki Uniwersytetu Edukologicznego w Wilnie, która swą przyszłość chce wiązać jednak nie z posadą
nauczycielki matematyki, ale z... teatrem!

Gdy już wszystkie (poza jedną!) wstęgi zawisły na pięknych ramionach, a dwie wicemiss stały przed
szeregiem innych utytułowanych kandydatek do korony, w oczekiwaniu na ostatnią, najważniejszą decyzję,
gdy konf eransjerzy próbowali jeszcze bardziej napiąć struny nerwów widowni, dla wielu werdykt jury był
oczywisty: w gronie f inalistek pozostawała tylko jedna dziewczyna, która pomimo oryginalnej i wyróżniającej
się urody nie zdobyła dotąd żadnego tytułu -  kandydatka nr 1. Wkrótce padło jej nazwisko: Alicja Dowejkis.
Nową Miss Polkę Litwy ukoronowała jej poprzedniczka -  Dziewczyna "Kuriera Wileńskiego" 2012, Aneta
Sławińska. Alicja jest maturzystką polskiej szkoły w Nowej Wilejce, a do udziału w konkursie namówiła ją i
zgłosiła... pani od polskiego! Jak przystało na "Dziewczynę "Kuriera", za swoją mocną stronę uważa ona
dyscypliny humanistyczne, chce studiować prawo, a w przyszłości marzy o zawodzie adwokata, a nawet o...
polityce! Kariera modelki także ją f ascynuje, jednak dotychczas nie była tak pewna siebie, by spróbować sił



na podium. Kto wie, być może korona Miss Polki Litwy otworzy jej dorgę nie tylko do Konkursu Miss Polonia,
ale i do świata Wielkiej Mody...
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