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Informacja prasowa  

 

Powiedziały „TAK”!  

Niezapomniane zaręczyny w Galerii Krakowskiej  

Agnieszka i Dariusz, Magdalena i Vitali, Agnieszka i Artur – co łączy te 3 pary? 

Oprócz wielkiej miłości, niezwykłe zaręczyny, które odbyły się w Walentynki 

w Galerii Krakowskiej. Oryginalne pomysły na oświadczyny trafiły w gusta 

wybranek, bo każda z nich powiedziała "tak". 

Zaręczyny to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu, które każda para wspomina 

latami. Oprócz zakochanych i pierścionka, istotną rolę odgrywa oprawa tej 

niezapomnianej chwili. O takiej właśnie pomyśleli uczestnicy konkursu Galerii 

Krakowskiej „Marry me”. Wspólnie z Galerią w trakcie święta zakochanych postanowili 

zrealizować najbardziej oryginalne pomysły na oświadczyny.  

Dariusz zaskoczył Agnieszkę niezwykłym recitalem. Podczas koncertu  

Julii Miesiączek – młodej wokalistki z Krakowa, uczestniczki wielu muzycznych talent 

show, wszedł na scenę i wykonał przy akompaniamencie gitary niezwykle romantyczny 

utwór. Po jego zakończeniu uklęknął i zadał najważniejsze pytanie. Zaskoczona 

Agnieszka nie mogła ukryć wzruszenia.  

Vitali zapewnił swojej dziewczynie, Magdalenie mocne wrażenia. Pod pretekstem kontroli, 

został zatrzymany. Jego agresywne zachowanie skończyło się obezwładnieniem przez 

pracowników ochrony. W tym czasie Magdalena dowiadywała się o kryminalnej 

przeszłości ukochanego. Gdy emocje sięgnęły zenitu Vitali padł na kolana przed 

ukochaną, pytając, czy zostanie jego żoną. Takiego finału narzeczona się nie 

spodziewała. Jedno jest pewne – tego dnia nie zapomni do końca życia.  

Historia zaręczyn Agnieszki i Artura na pierwszy rzut oka zaczyna się trochę banalnie, bo 

od romantycznej kolacji. W jej trakcie Agnieszka otrzymuje album z najciekawszymi 

zdjęciami ich związku. W tym samym czasie, na scenie obok kawiarni pojawiają się 

tancerki ze specjalnym pokazem z okazji Walentynek. Każda z nich ma wyjątkowy 

prezent dla zakochanych – zdjęcie prezentujące wspólnie spędzone chwile Agnieszki 

i Artura, z którym tanecznym krokiem udaje się do pary. Ku zaskoczeniu Agnieszki, 

ostatnia z tancerek przynosi poduszeczkę z pierścionkiem, w obecności której Artur prosi 

wybrankę o rękę.   



 

Niezwykłe oświadczyny zostały uwiecznione za pomocą filmowej i fotograficznej relacji. 

Dzięki temu ten niepowtarzalny dzień wszystkie zakochane pary będą mogły wspominać 

do końca życia.

 

Więcej informacji pod adresem e-mail: informacja@galeriakrakowska.pl 


