
 

 

 

 

 

 

KVIETIMAS DALYVAUTI  

TRADICINĖJE KOLPINGO RENGINIŲ SAVAITĖJE 
 

2020 m. kovo 16-25 d. 

A. Jakšto g. 6, Kaunas 
 
 

Kovo 16 d. – BENDRUOMENIŲ DIENA 
 

Kolpingo kolegijos savaitės renginiai pradedami Bendruomenių 

diena. Šią dieną kviečiame įvairias Kauno mieste veikiančias 

bendruomenes pristatyti savo veiklas, susipažinti ir pabendrauti. 

Ypatingas dėmesys bus skiriamas Knygnešio dienai paminėti. 

Ateikite susipažinti, o galbūt ir susidraugauti! 

 

Renginio vieta ir laikas: auditorija Bavarija, 10 val.  

Registracija į renginį el. paštu: vrs@kolpingokolegija.lt  

 

 

Kovo 17 d. – EKSKURSIJŲ DIENA 

 
Šią dieną kviečiame Kauno gyventojus ir svečius geriau 

pažinti antrąjį pagal dydį Lietuvos miestą ir dalyvauti 

NEMOKAMOSE ekskursijose po Kauno senamiestį! 

Ekskursijų pradžia - A. Jakšto g. 6, Kolpingo kolegijos 

kiemelis. 

  

11.30 - 13 val. Ekskursija ,,Meilė ir tarnystė: poetiškasis 

Kauno senamiestis“ 
 

Ekskursijos metu prisiliesime prie tautos dainiaus ir kunigo 

Maironio, vyskupo Motiejaus Valančiaus, kunigo Adolfo Kolpingo, lėlinės animacijos pradininko Vladislovo 

Starevičiaus asmenybių, prisiminsime jų gyvenimo detales. Lankysimės ir Kauno kunigų seminarijoje, kur iš pirmų 

lūpų sužinosime apie jų gyvenimą, mokslus, šventes, sportą... Apžiūrėsime ir Bernardinų kapinių vartų bokštą – 

varpinę, Vyskupų rūmus, Maironio namą, buvusią Pašto arklių stotį, žydų ligoninę... Anot Maironio, ši ekskursija - 

tai gražybių paslaptys Kauno senamiestyje. 

 

16 val. Ekskursija „Nuo viduramžių laivybos iki tarpukario Kauno viešojo transporto“ 
 

Istorinis Kaunas savo pamatus išliejo visų upių tėvo Nemuno ir Neries santakoje. Ne paslaptis, kad senovėje 

vandens keliai atliko ne tik susisiekimo, bet ir labai svarbią prekybinę funkciją. Ekskursijos metu sužinosite apie 

laivybą viduramžių Kaune ir kodėl šiuo atveju svarbus yra „Perkūno namas“. Lėtu žingsniu pasieksime ir miesto 

širdį – Rotušę. Sužinosite, kuo ji yra svarbi vystant Kauno prekybinį potencialą viduramžių laikais ir kokias sąsajas 

turi su tarpukario viešuoju transportu. Tiesa, ar žinote, kiek XIX a. truko kelionė iš Vilniaus į Kauną? Pasiekę senąją 

arklių pašto stotį, sužinosite ir šį atsakymą. 

 

Registraciją į ekskursijas iki 03.16 d.: https://bit.ly/3bE4Dde 
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Kovo 18 d. – RAUDONOS NOSIES DIENA 
 

Pirmą kartą Raudonos nosies diena buvo suorganizuota Didžiojoje 

Britanijoje - 1988 metais. Šią dieną žmonės, pasipuošę raudonomis 

klounų nosimis, eina linksminti sergančių vaikų ligoninėse, slaugos 

namuose ir kitose institucijose, kad šie šypsotųsi ir džiaugtųsi.  

Kolpingo kolegija jungiasi prie šios gražios iniciatyvos ir kviečia 

Kolpingo bendruomenės narius kartu aplankyti ir pradžiuginti 

sergančius vaikučius.  
 

 

 

Daugiau informacijos apie renginio laiką ir vietą el. paštu: vrs@kolpingokolegija.lt  

 

 

 

Kovo 19 d. – ŽALIOJI DIENA / ATVIRŲ DURŲ DIENA 

 

PASKAITA MOKSLEIVIAMS „EKO MĄSTYMAS PROFESINĖJE IR KASDIENĖJE 

VEIKLOJE“  
 

Paskaitos metu moksleiviai susipažins su eko mąstymo sąvoka bei 

vaidmeniu šiuolaikinėje visuomenėje, aptars, kodėl eko mąstymas 

tampa svarbia šiuolaikiško ir inovatyvaus darbuotojo bei darbdavio 

kompetencija, kodėl svarbus eko mąstymas kasdieniame gyvenime. 

Po paskaitos moksleivių lauksime Chill Zone (Oranžinė salė, A. 

Jakšto g. 6, Kaunas, 1 aukštas), kurioje rasite ne tik kvapnią arbatą, 

stalo žaidimus, sėdmaišius, galėsite paklausyti muzikos, bet ir 

turėsite išskirtinę galimybę pabendrauti su Kolpingo kolegijos 

studentais ir dėstytojais, sužinoti apie studijų programas ir tiesioginį 

priėmimą! 
 

Renginio vieta ir laikas: auditorija Bavarija, 10 val.  
 

Lydintiems mokytojams bus išduodami pažymėjimai 

Registracija moksleiviams iki 03.13 d.:  https://bit.ly/380iRTt 
 

 

ŽINIŲ FORUMAS „EKO MĄSTYMO SVARBA ŠIUOLAIKINĖJE 

VISUOMENĖJE“ 
 

Forumo tikslas - suburti mokslo, studijų ir verslo atstovus bei praktikus, siekiant 

aptarti eko mąstymo svarbą šiuolaikinėje visuomenėje, sprendžiant aplinkosaugos 

ir ekologijos iššūkius, pasidalinti įžvalgomis, gerąja patirtimi bei novatoriškomis 

idėjomis. 

 

Renginio vieta ir laikas: auditorija Bavarija, 14-16 val.  

Registracija į forumą iki 03.13 d.: https://bit.ly/2uddMbS 

Forumo dalyviams bus išduodami pažymėjimai. 
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Kovo 20 d. – TARPTAUTINĖ LAIMĖS DIENA / ŽEMĖS 

DIENA 
 

Laimė – galėti suteikti šypseną kitam ir sulaukti jos atgal. Tokie 

paprasti dalykai daro mus laimingus, tad Kolpingo bendruomenė 

jungiasi prie Tarptautinės laimės dienos ir dovanoja nuoširdžiausias 

šypsenas Jums!  

 

DIENA, KAI PRAŽYSTA LAIMĖS MEDIS! 

 

10.30 val. kviečiame į Kolpingo kiemelį (A. Jakšto g. 6), kuriame 

Kolpingo kolegija, kartu su Kolpingo pradine mokykla ir Kolpingo 

darželiu, visi kartu puošime Laimės medelį mažais laimės žiedeliais ir 

gražiausiais palinkėjimais. Bei visi kartu paminėsime Pasaulinę Žemės 

dieną, iškeldami Žemės vėliavą. 

 

 

 

Kovo 25 d.  – VOKIŠKO KINO DIENA  
 

Kolpingo kolegijos Vokiškų filmų klubas, 

bendradarbiaujant su Gėtės institutu, tęsia įtraukiančių filmų 

peržiūrą ir kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį Jums 

dovanoja nemokamus kino seansus. 

 

Beuysas (2017)), rež. Andres Veiel  

Josephas Beuysas – žmogus su skrybėle, pirmas vokiečių 

menininkas, kuriam buvo skirta asmeninė paroda 

Guggenheimo muziejuje Niujorke. Praėjus 30 metų po jo 

mirties, vis dar neblėsta jo kaip vizionieriaus, pralenkusio 

savo laiką, įspūdis. Filme, pasitelkiant anksčiau neviešintą  

dokumentinę medžiagą, konstruojamas asociatyvinis,  

gyvas kūrėjo portretas, skirtas jo ryškioms ir ne visada suprastoms idėjoms. 

 

Filmo seansas - NEMOKAMAS.  
 

Filmo peržiūra vyks: Jakšto g. 6, Kaunas,  Kolpingo kolegija (III aukštas), 17.30 val. 
 

 

 

 

 

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės: 

Simona Snitkaitė – Kareivienė 

Ryšių su visuomene specialistė 

El. paštas: vrs@kolpingokolegija.lt  

Mob. +370 671 91 404 
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