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Mieli Kolpingiečiai,
Praleidom dar vienus kolpingiškos veiklos metus. Tie metai buvo visiškai kitokie negu visi iki tol
išgyventi. Apie iššūkius su kuriais susidūrėme nei vienas iš mūsų net negalvojome ir negalėjome jų
prognozuoti. Kaip ir visas likęs pasaulis, mūsų maža bendruomenė turėjo atrasti savyje išminties ir
jėgų pertvarkyti savo veiklą, pritaikant ją prie nuo mūsų nepriklausomų aplinkybių. Pandemijos
įkarštyje, tiek Lietuvos Kolpingo draugija, tiek Tarptautinė Kolpingo draugija turėjo atšaukti daugybę
suplanuotų renginių arba nukelti juos į virtualią erdvę, stengiantis Kolpingo draugiją palaikyti
gyvybingą ir Kolpingo bendruomenės narius įkvėpti bei motyvuoti šiuo sudėtingu laikotarpiu.
Niekas negali prognozuoti kiek ilgai dar gyvensime tokiose sudėtingose sąlygose, bet visi tikimės, kad
sutelkta žmonių gera valia ir mokslininkų bei gydytojų pastangos bus Dievo palaimintos. Linkiu
visiems, o ypač tiems, kurių artimuosius asmeniškai palietė šis sunkus išbandymas kantrybės, stiprybės
ir vilties. Dievą mylintiems viskas išeina į gera.
Kolpingui ištikimi,
Kan. Saulius Filipavičius
Lietuvos Kolpingo draugijos pirmininkas
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Kolpingo draugijos metinis susirinkimas
2020 m. balandžio 27 d. Lietuvos Kolpingo draugijos metinis susirinkimas vyko elektroniniu būdu.
Dėl paskelbtos ekstremalios padėties šalyje ir paskelbto karantino gyvo susitikimo negalėjome
surengti.

Atstovavimas skaidraus verslo iniciatyvos „Baltoji banga“
metiniame įmonių susitikime
2020 m. kovo 6 d. Nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė dalyvavo skaidraus verslo iniciatyvos
„Baltoji banga“ metiniame įmonių susitikime.
Susitikimo metu buvo apžvelgiama 2019 metų veiklos rezultatai ir strategavimas, kokią iniciatyvą
norime matyti ateinančių metų laikotarpyje.
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Kolpingo diena Kėdainiuose
2020 m. rugsėjo 05 d. Lietuvos Kolpingo draugija minėjo kasmetinę Kolpingo dieną, kuri vyko
Kėdainiuose. Renginyje dalyvavo Kauno, Kėdainių, Troškūnų, Vilniaus Kolpingo šeimų atstovai.
Kolpingo diena Kėdainiuose sutapo su Kėdainių miesto dienomis, tad šią dieną pradėjome nuo
ekskursijos po Kėdainių centrą ir senamiestį, o po pietų – kolpingiečiai pasikeitė naujienomis, aktualia
informacija.
Nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė trumpai pristatė piligriminę kelionė į Romą „Kelias į
Šventuosius“, kun. Adolfo Kolpingo paskelbimo Palaimintuoju 30-ąsias metines, vyksiančias 2021 m.
spalio 25-27 d., veiklas.
Taip pat susitikimo metu buvo pristatyta ir Tarptautinės Kolpingo draugijos paskelbta akcija
#Kolpingveikia. Kurios tikslas pristatyti savo šalies pavyzdžius, kurie liudytų kaip Adolfo Kolpingo
idėjos padeda gerinti žmonių gyvenimus, jiems patiriant bendrystę per veiklas tiek savo šalyse, tiek
tarptautiniu mastu. Kartu norima parodyti, jog Kolpingo dvasia ir dvasingumas yra praktikuojami
visame pasaulyje, tuo pačiu pabrėžti, kad Adolfo Kolpingo idėjos ir principai aktualūs ir šiandien.
Kolpingiečių akcijos ir darbai po moto #Kolpingveikia bus talpinami Tarptautinės Kolpingo draugijos
internetinėje svetainėje, kad liudytų Kolpingo veiklos pozityvumą asmenims, bendruomenėms ir
visuomenėms. Taip pat bus viešinama ir Lietuvos Kolpingo draugijos svetainėje, Facebook paskyroje.
Tariame didelį ačiū Kėdainiškiams, pasirūpinusiems mūsų turiningu laiku.
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Diskusija „Parapijinio gyvenimo aktyvinimas: kas bendruomenę
daro patrauklia?”
2020 m. lapkričio 19 d. Lietuvos Vyskupų Konferencijos Socialinių reikalų tarybos Pirmininkas,
Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas kartu su Lietuvos Kolpingo draugija kvietė į
virtualią diskusiją tema “Parapijinio gyvenimo aktyvinimas: kas bendruomenę daro patrauklia?”, kurią
moderavo Kauno arkivyskupijos „Carito“ direktorius Arūnas Kučikas.
Diskusijos metu buvo aptariami tokie klausimai kaip: Kas bendruomenę daro patrauklią? Kokią vietą
parapija užima ar galėtų užimti šiuolaikinio žmogaus gyvenime? Koks pačių bendruomenių vaidmuo,
kad jos patrauktų daugiau žmonių? Kiek ir kaip prie šių bendruomenių veiklos gali prisidėti verslo
įmonės?
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Diskusijos pranešėjai – VšĮ Kolpingo kolegijos direktorė dr. Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė, VšĮ
Kolpingo kolegijos dėstytoja dr. Vida Lukamskienė, Kauno arkivyskupijos sielovados programų
koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė ir UAB „Energenas” direktorius Paulius Vilemas.
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Lietuvos Kolpingo šeimų veikla
Kauno Kunigaikščio Vytauto Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų
Kolpingo šeimos senjorų renginys „Gyvenimo spalvos“
2020 m. sausio 14 d. vyko Kauno Kunigaikščio Vytauto Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų
Kolpingo šeimos senjorų renginys „Gyvenimo spalvos“, kuriame dalyvavo 21 žmogus. Renginio metu
prie vaišių stalo palydėjo senuosius metus, pasidžiaugė vykusiais susitikimais, kelionėmis. Moterys
noriai dalinosi savo gyvenimo patirtis, pasakojo šmaikščias istorijas. Viena iš sensorių skaitė savo
kūrybos eiles. Taip šiltai ir džiugiai praleidę popietę viena kitai linkėdamos geros sveikatos, kantrybės,
santarvės atsisveikino iki kitų susitikimu.

Telšių Šv. Antano Paduviečio Kolpingo Šeimos projektas
kelias nuo Šv. Agotos iki Šv. Onos – duonos ponios“

,,Duonos

Telšių Šv. Antano Paduviečio Kolpingo Šeimos projekto ,,Duonos kelias nuo Šv. Agotos iki Šv. Onos
– duonos ponios“, pagrindinis veiklos tikslas buvo skirtingų kartų bendravimas, sužinojimas apie
duonos atsiradimą nuo grūdo iki kepalo, supažindinimas su šventaisiais, bendruomeniškumas,
higieniškai elgtis su pašventintos duonos gabalėliu, puoselėti verslumą ir išsaugoti lietuviškąsias
tradicijas.
Projektas vyko Telšių savivaldybės Viešvėnų pagrindinėje mokykloje 2 ir 7 klasėse, Viešvėnų Švč.
Trejybės parapijoje. Bendravimas su mokiniais ir jų tėveliais nesibaigė iki šiol, mokiniams labai patiko
daryti skirtukus, lininius maišiukus, juos puošti ir naudoti šventintai duonelei.
Telšių Šv. Antano Paduviečio Kolpingo Šeimos pirmininkė Virginija Dirvonskienė ataskaitoje gražiai
aprašė viso projekto eigą. Kaip Viešvėnų bendruomenės jaunieji parapijiečiai, Viešvėnų pagrindinės
mokyklos moksleiviai susipažino su duonos keliu: grūdų malimu, sijomis, tešlos gaminimu ir kepimu.
Su mokiniais siuvo ir puošė lininius maišelius, kurių buvo pagaminta apie 700 vnt., kurių dalį
padovanojo ir Telšių Šv. A. Paduviečio Katedrai.
Viešvėnų mokyklos bendruomenė per Šv. Agotos dieną, dalyvavo Šv. Mišiose, kur buvo pašventinta
duonelė. O po Šv. Mišių duonelė buvo išdalinta parapijos žmonėms, mokiniai nešėsi į savo šeimas,
dovanojama seniūnijos ir medicinos punkto darbuotojams.
Taip pat projekto metu vaikai susipažino su Lietuvoje augančiomis grūdinėmis kultūromis ir jų
produktais, iš kurių virė įvairių košių, ir rinko pačią skaniausią. Po karantino sušvelninimų gegužės
mėnesį, naudojant kompiuterines technologijas, surengė viktoriną apie įvairius javus, grūdus, duonos
kepimą.
Mokiniai, apsilankę „Virginijos klėtelėje“, susipažino su lino apdirbimo įrankiais, staklėmis, audiniais.
Patys vaikai pasimokino austi, sukirpti audinį ir siūti maišelius bei juos papuošti. Vasaros pradžioje
mokiniai vyko į edukaciją ,,Lino kelias“, kur sužinojo apie lino apdirbimą nuo sėklos iki lino siūlo ir
lininio audinio, viską galėdami išbandyti.
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O projekto užbaigimą vainikavo kepėjos Stasės Karpienės pasakojimas apie duonos kepimą. Bei vis
buvo kviečiami į vakaronę – „Duonos šventė“, kur buvo menamos mįslės, prisimenamos patarlės apie
duoną, ragaujama duona su lašinukais. Kad nepakenktų sveikatai, visas kalorijas padėjo sudeginti
Telšių kultūros centro etnografinis ansamblis ,,Spigėns“. Vakaronės metu buvo padėkota visiems,
kurie prisidėjo prie veiklos bei projekto įgyvendinimo.
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Jaunimo ugdymas
Savanorystės skatinimas
Bendradarbiaudami su asociacija LITDEA, Lietuvos Kolpingo draugija ir Kolpingo fondo projektai
„Kolpingo darželis“ ir „Kolpingo pradinė mokykla“ 2020 m. sėkmingai pratęsė Europos Solidarumo
korpuso (ESC) projektą „Growing together“ (ang. augame kartu), kurio metu nuo rugsėjo mėnesio į
Kauną atvyko savanorė – Corinna Jantz iš Vokietijos, Šverino miesto.
Taip pat džiaugiamės, kad bendradarbiaudami su organizacija „SoFiA“ ir Kolpingwerk
Diözesanverband Trier nuo 2020 m. spalio mėnesio prisijungė pirmasis savanoris Marius Moritz iš
Vokietijos, Manheimo miesto.
Savanoriai ne tik paįvairina mažųjų darželinukų ir mokyklos mokinių kasdienines veiklas, leidžiamas
kartu su savanoriais iš užsienio, mokantis užsienio kalbos, bet ir patiems savanoriams suteikė puikią
galimybę atrasti savo pašaukimą, patikrinti savo gyvenimo pasirinkimus, žinias, patobulėti dvasiškai ir
išbandyti savo jėgas naujose srityse.
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LKD atstovavimas tarptautiniuose renginiuose
Erasmus+ projektas „Smart Development“
2020 m. sausio 23-26 dienomis Nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė bei savanorė Gintarė Milčė
vyko į Kelną (Vokietijoje), kur Lietuvos Kolpingo draugija ir Kolpingo draugijos iš Vokietijos,
Lenkijos, Serbijos, Slovakijos ir Rumunijos dalyvavo pirminiame Erasmus+ projekto „Smart
Development“ susitikime, kurio tema buvo „Deep ecology, sustainable development and climate
justice as guidelines for orienting Kolping self-help groups in their educational endeavours to
transform communities” (liet.vertimas „ Ekologija, tvarus vystymasis ir teisinga elgsena su aplinka –
gairės Kolpingiečiams kaip švietimo pastangų dėka gerinti bendruomenių gyvenimą“).
Projekto tematika pristatyta ir aptarta, remiantis popiežiaus Pranciškaus enciklika „Laudato si“.
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2020 m. liepos 15-17 dienomis "Smart Development" antrasis susitikimas vyko nuotoliniu būdu, per
Zoom programą. Susitikimas vyko. Lietuvos Kolpingo draugiją susitikimo metu atstovavo Nacionalinė
sekretorė L. Kalibataitė ir Kolpingo kolegijos patirtinio mokymosi centro koordinatorė G. Milčė.
Pirmą susitikimo dieną, buvo pristatomas "Ekofungi" projektas, vystomas Serbijoje. "Ekofungi"
pristatymo metu buvo pasakojama, kaip plastikiniuose tuneliuose įdiegtas novatoriškas eko grybų
auginimo metodas, atliekas paverčiantis tvariomis grybų ir daržovių auginimo galimybėmis.
Pristatymo metu dalyviai diskutavo apie naujai išgirstą terminą "Mėlynoji ekonomiką" (angl. Blue
economy), kuris daugeliui dalyvių buvo naujas ir negirdėtas. Mėlynoji ekonomika - tai noras panaudoti
tai, kas yra prieinama vietoje, ir paversti darniu panaudojimu ekonomikai augti.
Antrąją susitikimo dieną, žiūrėjome dokumentinį filmą bei grupėse diskutavome apie filme
pateikiamas problemas: plastikiniai maišeliai, jų panaudojimas ir patirtys skirtingose šalyse. Trečiają
susitikimo dieną, buvo pristatytas bičių projektas Serbijoje, kuris įgalina moteris kaimiškose vietovėse
veikti, savanoriauti ir dirbti bičių ūkiuose. Šios dienos susitikimas buvo vainikuotas garsaus
dokumentinio filmo "Waste land" peržiūra ir grupine diskusija. Filmas pasakojo apie vieną
iš didžiausių pasaulyje šiukšlyno (esančio Rio de Žaneire) šiukšlių perrinkėjų gyvenimus. Filmas
atskleidė ten gyvenančių ir dirbančių asmenų jausmus, moralines nuostatas, gražią pasaulėžiūrą.
Trečiasis susitikimas turėjo vykti Lietuvoje, tačiau dėl pandemijos jį perkėlėme į kitus metus.
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Lietuvos Kolpingo draugijos administracija
Adresas: Raguvos g. 7, LT-44275 Kaunas.
Tel. (8~37) 22 12 34.
El.paštas: lkd@kolping.lt
www.kolping.lt

Nacionalinė sekretorė
LINA KALIBATAITĖ
Tel. 8 ~ 37 22 12 34
El.paštas lina.kalibataite@kolping.lt

Sekretorė - kasininkė
RENATA BUTKUTĖ
Tel. 8~37 20 36 10
El.paštas lkd@kolping.lt

Buhalterė
DANUTĖ PUIŠIENĖ
Tel. 8~37 20 36 10
El.paštas buhalterija@kolping.lt

Ataskaita: http://lkd.kolping.lt/apie-draugija
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