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Ale zanim do tego doszło przybyli 
w niedzielne popołudnie na imprezę 
zorganizowaną przez GS Agentur w Ha-
gen widzowie mogli obejrzeć niezwykle 
interesujący program. Główna atrakcja to 
oczywiście 10 kandydatek do tytułu miss. 
Dziewczęta przyjechały z całych Niemiec. 
Od Hamburga, poprzez Essen, Hannover, 
Berlin aż po Monachium i Stuttgart. Przy 

stoliku z boku dwójka rodziców dyskutuje 
o szansach swojej córki. Państwo Olejni-
czak przyjechali z Martą aż z Berlina. Ona 
już przeszła z sukcesem przez wstępne eli-
minacje w Berlinie – mówią - ale tutaj jest 
o tyle trudno, że liczy się tylko to pierwsze 
miejsce. Tylko ono uprawnia do wyjazdu 
w sierpniu tego roku na ogólnopolski kon-
kurs Miss Polonia do Warszawy. Przy tym 
samym stoliku siedzi piękna dziewczyna, 
aż dziw, ze nie bierze udziału w konkursie. 
Ja już brałam - odpowiada. Jestem miss 
z pierwszych w ogóle wyborów w 1996 ro-
ku. Sylwia Sobczak przyleciała na imprezę 
z Ameryki. Wówczas nie skorzystała z 
przywilejów z wygranej. Prywatne plany 

zawiodły ją wkrótce po wyborach za ocean. 
Dziś jest ofi cjalnie zaproszona ale prywat-
nie dopinguje swojej siostrze Alicji, która 
stara się pójść w jej ślady. W jury następna 
miss, tym razem ofi cjalnie nam panująca 
Miss Polonia 2005 Malwina Ratajczak. 

Mam okazje zamienić z nią kilka słów 
w przerwie programu. - Najpiękniejszą 
z urzędu Polką będę jeszcze do sierpnia tego 
roku. To sporo pracy, obowiązków. W ubie-
głym tygodniu uczestniczyłam w wyborach 
w Łodzi, dzisiaj w Hagen. - Plany na potem? 
- Studia, najlepiej w kierunku medialnym. - 
Masz swoją faworytkę? - Tak, to numer 3. 
Ciekawe, bo ta jedyna brunetka z długimi 
włosami w całej grupie jest również i moją 
kandydatką do zwycięstwa. No to zobaczy-
my na końcu. 
Tymczasem dziewczyny mają już za sobą 
występ w strojach “bisness”, pora na top-
less i suknie wieczorowe. Sporo czasu na 
przebranie - w przerwie występują zapro-
szeni goście. Prowadzącemu wiele po-
dobnych imprez prezenterowi Hubertowi 
Radzikowskiemu towarzyszy saksofonista 
Tomasz Mieczykowski, rodem z Olsztyna. 
Jazz, swing to jego muzyczne upodobania. 
Po powrocie z “tourne” ma w planach 
nowy projekt muzyczny z olsztyńską so-

listką Ninà Jager. Kakofonią dźwięków 
zasypał nas występ grupy Da Luxe. Gosia 
Da Luxe, wraz z dwoma czarnoskórymi 
solistami, dała prawdziwy dwuczęściowy 
koncert. Trochę nierówna, ale momen-
tami naprawdę świetna muzyka rodem 
z soula i bluesa, dużo reppu. Oczywiście 
największy przebój „Groove me” (dotarł 
aż na ósme miejsce na liście przebojów 
MTV) i wspaniały „czarny” „I gotta do”. 
Główna, poza „misskami”, atrakcja pro-
gramu - Jacek Stachursky - jeśli już nie 
rozczarował to raczej niczym nie zasko-
czył. „Typ niepokorny” i „Żyłem jak chcia-
łem” wystarczyły do obejrzenia artysty. 
W pamięci może pozostanie uścisk ręki na 
zakończenie występu. Ciekawostka. Obok 
Radzikowskiego w roli prezenterki – tłu-
maczki wspaniale sprawiła się Margarete 

Suchy, córka organizatora imprezy, szefa 
Agencji GS Grzegorza Suchego. Jej tłu-
maczenia na niemiecki czasami brzmiały 

lepiej, niż oryginalne tony naszych kandy-
datek. No i zanim przejdziemy wreszcie do 
wyników jeszcze dwa słowa o innych, nie-
mniej ważnych gościach. Ofi cjalną stronę 
prezentował vicekonsul Konsulatu RP 
w Kolonii Jerzy Rosala, wraz z niezwykle 
uroczą małżonką. W jury zasiadła szefowa 
komitetu wyborów Miss Polonia Elżbieta 
Wierzbicka. A ekstra loterię, w której 
każdy los wygrywał, przygotował dyrektor 
Domu Katolickiego Concordia Wiesław 
Kempa. Przychód z loterii zostanie prze-
kazany na wakacyjny pobyt w ośrodku dla 
wychowanków dwóch polskich domów 
dziecka. 
Od byłych miss zaroiło się przy wręczaniu 
nagród, bowiem obok Sobczak i Ratajczak 
obecne były też zwyciężczynie wyborów 
z roku 2003 – Michalina Szala i 2005 – Ma-
ria Mazurkiewicz. A nagrodzone? Miss 

Beuty Schooting, czyli najbardziej foto-
geniczną dziewczyną wybrano Martę Tyc 
z Hannoveru. Drugą vicemiss – Johanné 
Gucik z Gelsenkirchen a pierwszą - naszą 
dobrą znajomą z Berlina, Martę Olejniczak. 
Miss Polonia Deutschland, jak już wiado-
mo, została Kornelia Orczyk z Kornwesthe-
im koło Stuttgartu. Dziewczyny schodzą 
powoli ze sceny. Czwórka nagrodzonych 

wraz z ofi cjalną miss pozuje jeszcze trochę 
dla fotoreporterów. Na zapleczu sceny spo-
kój. Nie widać łez i rozczarowań. No, może 
trochę na twarzy Sylwii Sobczak. Tak moc-
no trzymała kciuki za swoją siostrę. Alicja 
uśmiecha się spokojnie – było fajnie, może 
uda się następnym razem, jeśli w ogóle 
będzie. Warto dodać, że oprócz głównych 
nagród dla wyróżnionych wszystkie uczest-
niczki konkursu otrzymały w prezencie od 
organizatora i sponsorów tydzień urlopu 
w Polsce. 
Kornelia była zdenerwowana jeszcze 
następnego dnia po imprezie. – Jak tam 
się dostałam? Wysłałam swoje zdjęcia 
do organizatorów i zostałam zaproszona 
bezpośrednio do Hagen. W Badenii-Wit-
tenbergii nie było specjalnych eliminacji. 
Jestem ciągle zaszokowana. Tam było 
kilka naprawdę ładnych dziewczyn. No 

i pierwszy raz na „wybiegu”. Do tej pory 
miałam jedynie okazję pozować do paru 
profesjonalnych sesji zdjęciowych. A tu 
przed publicznością, na żywo. Ale obeszło 
się bez strachu. W życiu prywatnym jesz-
cze się uczę i jednocześnie robię praktykę 
jako asystentka przy prowadzeniu gabine-
tu stomatologicznego. To długa i dziwna 
niemiecka nazwa, którą ciężko przetłuma-
czyć na polski. A z Polską, oczywiście, że 
mam kontakty. Moi dziadkowie mieszkają 
w Chojnicach, gdzie się urodziłam. Tam 
też poznałam mojego obecnego chłopaka. 
Potem dopiero się okazało, że dziwnym 
trafem on również mieszka w Niemczech 
i to niedaleko mnie. Jest bardzo ze mnie 
dumny, podobnie jak i moi rodzice. Już 
sobie zaplanowałam wyjazd w sierpniu do 
Warszawy na fi nały. To będzie na pewno 
wielka przygoda. 
Czego Ci serdecznie życzą - redakcja tygo-
dnika „Fakty” i autor reportażu,

Bogdan Miller 

Miss Polonia Deutschland

Na wybiegu (bez) strachu
Tym razem publika i jurorzy byli wyjątkowo zgodni. Obie nagrody, główna i publiczności, 
przypadły tej samej kandydatce. Dwudziestoletnia Kornelia Ratajczak została wybrana Miss 
Polonia Deutschland 2006. 


