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Wędrówka po miłosnym szlaku
PRZEMYŚL

Zakochani, którzy zapragnęli 
spędzić swoje święto inaczej 
niż zwykle, skorzystali z ofer-
ty Galerii Sanowa – Włoskich 
Walentynek – by wygrać wy-
marzoną wycieczkę. Nie bez 
powodu przecież się mówi, 
że aby przeżyć prawdziwy ro-
mans, należy jechać do Włoch. 

Miłosna gablota, wypełnio-
na kluczykami niezbędnymi 
do otwarcia kłódek skrywa-
jących większe i mniejsze na-
grody, absorbowała uwagę 
zakochanych, i nie tylko, już 
od 8 lutego, by podczas wa-
lentynkowego finału ujaw-
nić skrywane skarby. Były 
bony zakupowe i romantycz-
ne kolacje, ale supernagro-
dę dla pary stanowiła pełna 
ciekawych miejsc i  pięk-
nych widoków wycieczka do 
północnych Włoch – 1200 
km romantycznej przygo-
dy! Jezioro Garda i Wenecja 
– malownicze kurorty, góry 
i bujna przyroda ściągają-
ce turystów z całego świata. 
Najważniejsze zabytki Sere-
nissimy, malownicze zakątki 
i kościoły zdobione dzieła-
mi mistrzów światowej sła-
wy, rejs po lagunie weneckiej 
z jej najsłynniejszymi wyspa-

mi, Padwa, Bolonia i Wero-
na – miasto legendarnych 
kochanków – i wiele innych 
zwiedzi zwycięzca zabawy 
Bogusław Koralewicz z Prze-
myśla z osobą towarzyszącą. 
Dla tych, którzy mieli mniej 
szczęścia,  przygotowano 
mnóstwo pomniejszych kon-
kursów z upominkami ufun-
dowanymi przez najemców 
Galerii Sanowa, firmy: Gatta, 
Vision Express, Briju, Pepco, 

Kaufland, Martes Sport, Lan-
certo, Cafe Bosco. Wystarczy-
ło liznąć odrobinę wiedzy na 
temat romantycznych kome-
dii i takich zakątków świata, 
by wrócić do domu obdaro-
wanym. Zaślepieni miłością 
acz niepewni swej świetla-
nej przyszłości mogli zasię-
gnąć rady wróżki Grety lub 
zdać się na los z ciasteczko-
wej wróżby. Karykaturzysta 
Leszek Dąbrowski uwieczniał 

wizerunki szczęśliwych par, 
a aparat miłosnej fotobudki 
niezmordowanie wypluwał 
rozpromienione buźki. Nie 
zabrakło uwielbianej przez 
dzieci i dorosłych fontanny 
czekoladowej. Było słodko, 
różowo i radośnie, jak co roku 
podczas święta Walentego 
– patrona zakochanych i... 
opętanych, a także patrona 
diecezji przemyskiej!
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Niedziela pod znakiem Kupidyna
PRZEMYŚL

Tego w mieście chyba jesz-
cze nie było. W przypadają-
ce w niedzielę walentynki, 
dzięki inicjatywie Przemy-
skiego Klastra Turystyczne-
go, w którego skład wchodzi 
prawie czterdzieści podmio-
tów, każdy z mieszkańców 
mógł się poczuć jak zako-
chany. 

Do tej pory z okazji walenty-
nek zakochani obdarowywali 
się czerwonymi serduszkami 
albo innymi gadżetami ofero-
wanymi przez handel, potem 
szli do jakiegoś lokalu i po 
święcie. W niedzielne popo-
łudnie miasto, zwykle senne 
i leniwe, trochę ożyło.

O czternastej rozpoczęły się 
obchody Dnia Świętego Wa-
lentego pod hasłem „Zakocha-
ni w Przemyślu”. W Muzeum 
Narodowym Ziemi Przemy-
skiej wyświetlano przed-
wojenne,  sentymentalne 
filmy ze Szczepciem i Tońciem. 
Wprawdzie zapowiedziano, 
że kino będzie dla singli, ale, 
jak zauważyliśmy, na sali nie 
brakowało zakochanych. Na 
szukających mocnych wrażeń 
czekali przewodnicy, którzy 
oferowali darmową wyciecz-
kę po przemyskich podzie-
miach. W tym czasie przed 
ołtarzem świętego Walente-
go, w kościele oo. Franciszka-
nów przewodnicy każdemu 
chętnemu opowiadali historię 
patrona zakochanych. Najwię-
cej jednak działo się w Ryn-
ku, gdzie drzewa w tym dniu 
„zakwitły” czerwonymi ser-
duszkami z miłosnymi wyzna-
niami. Co odważniejsze panie 
mogły skorzystać z przejażdż-
ki „rydwanem Amora”, prze-
robionym z jakieś maszyny 

rolniczej. Oczywiście do ry-
dwanu zaprzęgali się pa-
nowie, a panie powoziły. 
Można było polować z łukiem 
Amora na ukochaną osobę, 
a potem ustawić się w kolej-
ce do pamiątkowej fotogra-
fii w ogromnym sercu albo 
wziąć udział w jednym z licz-
nych konkursów i wygrać ko-
lację dla dwojga, noclegi w  
hotelach, lekcje języków, 
upominki i słodkości. Jedy-
nie namiot dyskotekowy ra-
czej świecił pustkami, ale to 
zrozumiałe,  wszak mamy 
okres postu. Organizatorzy 
pomyśleli również o dzie-
ciach zakochanych i w klubie 
Niedźwiadek zorganizowali 
bawialnię dla najmłodszych, 
którzy mogli zobaczyć, z cze-
go zbudowany jest człowiek 
albo wziąć udział w konkur-
sie rysunkowym. Również 
w holu urzędu miejskiego 

trwały warsztaty ceramiczne 
adresowane do dzieci. Jeżeli 
komuś znudziło się na Rynku, 
mógł podejść do Centrum Kul-
turalnego, gdzie wyświetlano 
promocyjne filmy, do których 

dołączano poczęstunek w po-
staci ciastka i kawy. Na zakoń-
czenie prowadzący zaprosił 
wszystkich chętnych na dys-
kotekę do „Monarchii”.
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Nie brakowało chętnych na przejażdżkę rydwanem Amora.

Nawet najmłodsi mogli na specjalnej planszy namalować dla 
kogoś serce. 

W klubie Niedźwiadek najmłodsi poznawali tajniki ludzkiego ciała.

Walentynkowe warsztaty ceramiczne. 

Jedną z atrakcji miłosnego szlaku w galerii była możliwość zrobienia sobie portretu.

Walentynki na słodko – truskawki w czekoladzie.

W walentynkowym konkursie można było wygrać podróż do Włoch.
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