
Drodzy przyjaciele 

 

Nie mam słów którymi mógłbym opisać szczęście i zadowolenie, które widzę na twarzach naszych 

członków zespołu, na każdej próbie po gościnnej wizycie w Żorach. Są pełni wrażeń i cały czas 

mówią o tym, a na pierwszej próbie po powrocie do Melence, powiedzieli, że to był NAJLEPSZY 

pobyt z tych, na których już byli. 

 

Myślę, że wiecie, z jakimi problemami finansowymi boryka się większość z naszych rodzin            w 

Serbii a nasze dzieci nie mają zbyt często możliwości cieszyć się tym, coście Wy im przygotowali. 

Najbardziej jestem zadowolony z tego, że nasze dzieci między sobą się jeszcze bardziej zbliżyły, teraz 

stanowią prawdziwą, zgraną ekipę. 

 

Nikt już nie wspomina błędu na festiwalu, a tak szczerze, oni tą choreografię potrafią zatańczyć       z 

zamkniętymi oczami i właśnie szkoda, że nie pokazali się w najlepszym stylu. Będzie jeszcze okazja :) 

 

Wyjazdy, takie jak ten, są bardzo ważne dla rozwoju i dalszego funkcjonowania naszego zespołu      i 

ogromnie jesteśmy Wam wdzięczni za zaproszenie, gościnność i organizację. Największe 

podziękowania przekazujemy Karinie i Marii, ale także wszystkim, którzy uczestniczyli                 w 

organizacji festiwalu, ponieważ wiemy ile ciężkiej pracy jest włożone w takich sytuacjach. 

 

Po wszystkim, mamy ogromne życzenie, i zrobimy wszystko żeby je spełnić, żeby oddać Wam w 

jakiś sposób to co zrobiliście dla nas, chcemy przynajmniej w przybliżeniu oddać Wam naszą 

gościnność, tak jak Wy dawaliście nam ją już kilka razy. Planujemy zorganizować Wasz przyjazd do 

Melence albo po Nowym Roku, albo na wiosnę, ale o tym to jeszcze pogadamy. 

„Kolo” będzie do września na wakacjach, po tym ruszamy z nowymi próbami. Wam życzymy 

wszystkiego dobrego, wiele powodzenia, zdrowia i szczęścia i żebyśmy czym prędzej ponownie się 

przyjaźnili. Uważamy Was za swoich największych przyjaciół i zrobimy wszystko, żeby ta przyjaźń 

w przyszłości była jeszcze bardziej rozwinięta i wzmocniona. 

 

Melenci, 24.06.2018r. 

 

Igor Adamov, sekretarz i lider zespołu KUD „Kolo” Melenci. 

 

 



Dragi prijatelji, 

Nemam reči kojima mogu opisati sreću i zadovoljstvo, koje na svakoj probi posle gostovanja u Žoriju 

vidim na licima naših članova. Toliko su puni utisaka, da neprestano pričaju o tome, a na prvoj probi 

posle povratka u Melence, svi su mi rekli da je ovo najbolje gostovanje ikada. Pretpostavljam da znate 

u kakvim finamsijskim problima se nalazi većina naših porodica i Srbiji i naša deca nemaju često 

priliku da uživaju u sadržjima koje ste  im Vi priredili. Naročoto sam zadovoljan što su se naši članovi 

međusobno još više zbližili, postali su prava ekipa. Niko i ne pominje grešku na festivalu, a iskren da 

budem, oni tu koreografiju mogu da odigraju zatvorenih očiju i šteta je što se nisu pokazali u 

najboljem svetlu. Biće još prilika za to. 

Gostovanja poput ovog su jako važna za opstanak i razvoj našeg kulturno-umetničlog društva i 

neizmerno smo Vam zahvalni na pozivu, gostoprimstvu i organizaciji. Najveću zahvalnost upućujemo 

Karini i Mariji, ali takođe i svima koju su učestvovali u organizaciji festivala, jer znamo koliko puno 

posla ima u takvim situacijama. 

Posle svega, imamo veliku želju i učinićemo sve da Vam uzvratimo gostoprimstvo i barem približno 

budemo dobri domaćini, kao što ste to već nekoliko puta bili Vi. Planiramo da organizujemo Vaš 

dolazak u Melence ili posle Nove godine ili na proleće, ali o tome ćemo se još dogovoriti. KOLO će do 

septembra biti na raspustu, a onda krećemo u nove pobede. Vama želimo svako dobro, puno uspeha, 

zdravlja i sreće i da se što pre ponovo družimo. Smatramo Vas za svoje najveće prijatelje, a trudićemo 

se da to prijateljstvo u budućnosti još više razvijamo i učvrstimo. 

Melenci, 24.6.2018. god. 

 

Igor Adamov, sekretar i umetnički rukovodilac KUD-a “Kolo” Melenci. 

 


