
labai šauniai, filmavo 
vadovai. Jį galima 
pasižiūrėti klube. Tai 
buvo tikrai neeilinis 
šeštadienis Liepkie-
mio klube.  
   Ačiū, kad skaitote!      
  Adas A.  

   Klube neseniai įvy-
ko roko koncertas. 
Susirinkę prieš pietus 
paruošėm vietą sce-
nai bei publikai (t.y., 
bibliotekoje stumdė-
me stalus ir išnešėme 
kėdes). Paskui su klu-
bo autobusiuku išva-

žiavome pasiimti ma-
no būgnų ir grįžome. 
Čia mus pasitiko kitas 
būgnininkas, Saulius, 
ir gitaristas Lukas.  
   Pasistatėme visą 
įrangą, parepetavo-
me ir nuėjome papie-
tauti. Tada jau buvo 
laikas koncertuoti. 
   Ir muzikantai, ir klau-
sytojai susirinkome į 
biblioteką. Iš pradžių 
grojo Lukas ir Saulius, 
paskui Lukas ir aš, po 
to vėl Lukas ir Saulius. 
Koncertą, kuris praėjo 

Lukas ir Co. pasirodė gyvai ,,Liepkiemio” bibliotekoje  

Naujasis trečiadienio žaidimas: ,,Amerikos kolonizacija” 
   Visus įnirtingai sudo-
minęs naujas, paslap-
t i n g a s  ž a i d i -
mas ,,Amerikos kolo-
nizacija“ nuo naujųjų 
m e t u  p a s i e -
kė  ,,Liepkiemį“.  

   Jį jau žaidžia visi klu-
bo  ,,Juniorai“ ir ne-
mano kad jis prastas. 
Šį žaidimą sukūrė   

garsus žmogus - A. 
U r m a n s k i —
padedamas draugų 
idėjų. Jo pagrindinė 
mintis buvo supažin-
dinti vaikus su Šiaurės 
Amerikos geografija ir 
civilizacija, ir jis savo 
mintis įgyvendino šiuo 
žaidimu.  

   Jame yra daug įdo-
mių taisyklių, jį bežai-
džiant apima noras 
būti geriausiu. Norint 
jį žaisti reikia daryti 
gerus dalykus ir taip 
užsidirbti ,,Dolerių“, 
bei pirkti produkciją. 

   Taip šis mėgstamas 
žaidimas ir gyvuoja 
tarp mūsų. 

Vytas S. 
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Pažymėkit  

kalendoriuje: 
  

INTERNATIONAL 
ENGLISH CAMP  

šiemet vyks 
birželio 28 d -

liepos 6 d. 
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gėje 
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Gabrielius - 
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Desertų  
gamyba 

3 

Išvyka slidi-
nėti 

4 

Naujas 
paveikslas  

4 

Klubo balsas! 



gausus. Apžiurėjom 
visų leidyklų stendus. 
Įdomiaus ia  bu-
vo ,,Neregėtos Lietu-
v o s “  s t e n d a s —
reklamos daug, o 
knygų tik dvi. 

   Pagal tradiciją klu-
bo vadovai nusipirko 
naują stalo žaidimą, 
kurį galėsim išbandyti 
per klubo laiką. 

   Liepkiemis pasižymi 
knygų gausumu, o 
klube skaitymas  la-
bai vertinamas. Tad 
nenuostabu, kad 
kiekvienais metais 
k lubas važiuoja 
į ,,Knygų mugę“. 

   Važiavome ir į 2009 
metų mugę,  nors 
šias metais ten važia-
vusių kiekis buvo ne-

   Mugėje buvo gau-
sybė žmonių - bet ne 
tiek daug kiek piko 
metu. Juk šiemet va-
žiavome ankščiau , 
kad stovėti eilėse ne-
reikėtų. Taip pat pa-
stebėjau, kad palygi-
nus su praeitais me-
tais, šiemet viskas 
brangiau. 

Vytas S. 

Žiemos žygis: Palūšėje pasivaikščiojome ant ežerų 

Žvalgybinė ekspedicija į 2009 m. Knygų mugę 

 

Naujos geros 

knygos klubo 

bibliotekoje: 

 

 

2. puslapis  

   Gamtoje 
žmogus labai 
gerai atsipa-
laiduoja. Gro-
žisi nuostabiais 
vaizdais, šiek 
tiek mankšti-
nasi ir, neretai, 
kažko naujo 
bei įdomaus 
išmoksta apie 
pasaulį. 

   Taip ir buvo 
sausio 31 d., 
kai grupė klu-
bo vaikų ir va-
dovų važiavo-
me į Aukštaiti-
jos nacionalinį 
parką ir ten 
praleidome, 
kad ir šaltoką, 
bet labai sma-
gią dieną. 

   Palikę maši-
ną prie Palū-
šės bažnyčios, 
pasileidome į 
žygį aplink 
ežerą. Netru 

kus sutikome  
būrelį žvejų, 

ištraukiančių iš 
didelės eketės 

didžiulį tinklą 
pilną pilną žu-

vyčių, o tiksliau 
- stintų. Tas 

vaizdas, ir su 
juo susijęs kva-

pas, visiems 
paliko įspūdį. 

   Iš viso vaikš-
čiojome kelias 
valandas, kai 

kada taku, kai 
kada miške, o 

kai kada ant 
ledo – kas irgi 

kai kuriems bu-
vo nauja, įspū-
dinga patirtis.  

   Parvažiuoda-
mi į Vilnių suta-

rėme būtinai 
pakartoti išvy-

ką į Palūšę kitą 
žiemą.  

Bryanas 



   Rudenį ilgalaikis klu-
bo narys Gabrielius 
Satkauskas buvo išrink-
tas Užupio gimnazijos 
mokinių prezidentu.  

- Gabrieliau, kodėl nu-
sprendei siekti prezi-
dento posto? 

   Vieną diena gimnazi-
jos direktorius pakvietė 
mane pas save ir pa-
siūlė. “Tu esi gabus, - 
sako, - daug gerų norų 
turi, gerą formavimą. 
Eik, pakeisk gimnaziją, 
duok gera mokiniams.“ 

    Na, daug galvojau, 
nes žinojau, kad daug 
laiko atims, reikės visą 
laisvalaikį paaukoti. Bet 
galiausiai pasiryžau, 
nes tai suteikia labai 
daug galimybių padėti 
kitiems mokiniams. 

- Kokios tavo pareigos? 

   Mano pareiga būti 
tarpininku tarp gimna-
zistų ir gimnazijos vado-
vybės, taip pat organi-
zuoti visą kultūrinę veik-
lą mokiniams.  

- Ir kaip sekasi? 

   Įdiegėm gimnazijoj 
radiją, grojam muziką 
pagal mokinių pagei-
davimus ir vedam lai-
das . Filmų peržiūras 
organizuojame, ir įvai-
rius sporto turnyrus, pa-
rodas, paramos akcijas 
našlaičiams. Mokiniam 
linksma, yra didelis pa-
sirinkimas ką veikti.  
   Kai išrinko prezidentu, 
labai daug buvo am-
bicijų, norų viską pa-
keisti. Bet su laiku pa-
stebėjau, kad yra sun-
ku ir reikalauja  laiko, 
jėgų, nervų. Bet norė-
čiau dar daugiau pa-
daryti. Noriu, kad moki-
niai labiau gilintųsi į 
savo dvasinį gyveni-
mą, neužmirštų, pvz., 
tokių švenčių kaip Ka-

lėdų religinės prasmės. 
Ketinu Kun. Ričardą 
Doveiką pakviesti, kad 
su mokiniais bendrau-
tų. Daugiau paramos 
akcijų organizuosim.  Ir 
manau, kad dar daug 
darbų pavyks nuveikti. 
 

- Ar norėtum dirbti poli-
tikoje ir ateityje? 
   Kartais pagalvoju 
apie politiką, nors keti-
nu studijuoti mediciną. 
Gal gilioj ateityj, po 
medicinos. Nes patir-
ties jau daug įgavau ir, 
savaime suprantama, 
dar įgausiu.  
- Ačiū už pokalbį! 
 

(kalbino Bryanas) 

   Š is užsiėmimas 
įvyksta tą mėnesio 
trečiadienį, kai mes 
susitariame arba ko-
kia nors svarbia klu-
bo proga. Mes per šį 
užsiėmimą gamina-
me įvairius užkan-
džius, kuriuos paruošt 
trunka ne labai 
daug laiko arba kai 
ką padaro vadovas 
Aleksas.            

   Klube vyksta maisto-
užkandžio gaminimas 
kartu su vadovu Alek-
su. Gaminame trečia-
dieniais - kartą per 
mėnesį, vietoj užsienio 
kalbos pamokos.  Tomas S. 

INTERVIU su prezidentu tapusiu klubo nariu Gabrieliumi S. 

Linksmiausias, skaniausias klubo užsiėmimas: Kulinarija!!! 

humoro 
dozė  

  
Ateina žmogus i 

parduotuvę ir sako: 
-man kilimėlį pelei. 

Pardavėja 
išsprogina akis: 

-gal dar šlepečių 
tarakonui? 

 
Kodėl Petriukas  

sėdi prie rozetes? 
- Nes laukia 

elektroninio laiško. 
 

Ateina Petriukas  į 
piceriją. Prie jo 

prieina padavėja ir 
klausia: 

- Vaikeli, jums picą 
supjaustyti į du ar į 
keturis gabaliukus? 

- Tai aišku, kad į 
du ... Keturių aš 

tikrai nesuvalgysiu! 
 

Grabdirbių, 
duobkasių ir t.t. 

susirinkimas. 
Sprendžiama, kaip 

galima būtų 
pagerinti darbą. 
Pasisako įvairių 

kapinių ir dirbtuvių 
atstovai: 

- Siūlau laidoti be 
karstų, tada 

mažiau medžiagų 
susinaudos! 
- Taip, geras 

pasiūlymas, o dar 
siūlau laidoti ne 

gulomis, o 
stačiomis - tada 

taupysis vieta 
kapinėse! 

- O aš siūlyčiau juos 
užkasti tik iki pusės - 

tada darbo 
duobkasiams 

sumažės, o be to, 
nereikės statyti 

paminklų! 
- Tikrai! O jei mes 
juos dar rankomis 

sukabinsime, gausis 
puiki tvora aplink. 

 
(surinko Vytas S.) 

3. puslapis Nr. 13 

— 
Reikalauja  laiko, 
jėgų, nervų. Bet 

norėčiau dar 
daugiau padaryti. 

—  
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Studijų centras “Liepkiemis”, kurio dalis yra Jaunimo klubas “Liepkiemis”, organi-
zuoja įvairiapusiškus žmogiško ir krikščioniško ugdymo užsiėmimus, pabrėždamas 
nuolatinio asmens tobulėjimo svarbą ir galimybę.  

     Centro tikslas yra padėti Lietuvos mokiniams, studentams ir profesionalams tapti 
geresniais, dorais, daugiau pasiekiančiais ir laimingais piliečiais, šeimos nariais bei 
lyderiais, sugebančiais prisidėti prie visuomenės vystymosi ir gerovės.  

     Centras randamas jaukiame kieme, prie liepų, Vilniaus miesto centre.  

     Krikščioniškas formavimasis Liepkiemyje yra patikėtas Katalikų Bažnyčios asmeni-
nei prelatūrai “Opus Dei”, kuri padeda žmonėms gyventi tikėjimą atitinkantį kasdieni-
nį gyvenimą (žr. www.opusdei.lt).  

JAUNIMO KLUBAS  
,,LIEPKIEMIS" 

   Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčio-
je dabar galima melstis prie Šv. 
Josemaria Escriva, “Opus Dei” 
steigėjo ir vieno mūsų klubo glo-
bėjų, paveikslo! Jis yra labai geras 
užtarėjas kasdieniniuose reikaluo-
se, pvz., dėl problemų šeimoje, 
mokykloje ar darbe. Jis taip pat 
padeda žmonėms, kurie meldžiasi 
jo užtarimo, norėdami priartėti 
prie Dievo. 

   Dėl Lietuvoje augančio pamal-
dumo šv. Josemariai, parapijos 
klebonas nusprendė pakabinti 
paveikslą prie pat įėjimo į bažny-
čia. Vilniaus arkivyskupas, kardi-
nolas A.J.Bačkis, spalio mėn. au-
kojo iškilmingas Šv. Mišias ten ir 
palaimino naująjį paveikslą. Po to 
apsilankė klube. Maldos kortelė 
Šv. Josemaria galima gauti klube. 

Eilinis šeštadienis su klubiečias…………….... 

Apie mus 

Informacija internete: 
liepkiemis.wordpress.com 
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Kardinolas pašventino ,,Liepkiemio” globėjo paveikslą  

   Šeštadienį, vasario 21 dieną, visi 
susitikome klube. Pasidalinę savai-
tės įspūdžiais, su gera nuotaika, 
patraukėme Antakalnio link , į 
čiuožinėjimo trasą. Kelis kartu lipę 
ir nusileidę į kalnus, suradom pui-
kią vietą, linksmai pasibūti. Poros 
valandų mums nė iš tolo neužte-
ko, norėjosi dar pabūti. Oras buvo 
palankus būti lauke ir linksmai  
praleisti laiką.            Lukas R. 


