
   Maudėmės įvairiuo-
se ežeruose. Ieškojo-
me lobio didelėje te-
ritorijoje. Taip pat da-
lyvavome estafetėse, 
kurią vienas jaunas 
kaunietis nusprendė 
įveikti du kartus. Kas-
dien galėjome daly-
vauti šv. Mišiose. 
   Esam dėkingi poniai 
Jolantai už apgyven-
dinimą bei maitinimą.  

   Šiais metais sporto 
stovykla vyko birželio 
mėnesį Varkalės kai-
me. Ši stovykla išsiski-
ria iš kitų stovyklų da-
lyvių amžiumi. Dau-
gelis dalyvių buvo 10 
— 14 metų. Kartu su 
vaikais iš "Liepkiemio" 

klubo dalyvavo ir 
"Aukštakalnio " klubo 
vaikai. 
   Atvykus, pirmą die-
ną susipažinome su 
apylinkėmis. Miegojo-
me palapinėse. Sto-
vykloje daug sporta-
vom, ypač populia-
rus žaidimas buvo 
beisbolas, kurį kai ku-
rie dalyvių žaidė pir-
mą kartą.  

Vasarą puikiai pradėjome su klubo sporto stovykla 

Geri darbai vaikų naudai: Darbo stovykla Cesvainėje 2009  

   Šių metų liepos 12 - 
26 dienomis vyko kas-
metė darbo stovykla. 
Tradiciškai joje daly-
vavo ir jaunimo ko-
manda iš Lietuvos. 
Stovykla vyksta Ces-

vainėje, nedideliame 
miestelyje šalia Ma-
donos, esančiame 
apie 180 km į rytus 
nuo Rygos. Tai tarp-
tautinė stovykla. Šie-
met stovykloje daly-
vavo apie 20 ispanų, 
estas, meksikietis, keli 
latviai ir trys lietuviai. 

   Dirbama buvo vai-
kų namams priklau-
sančioje didelėje fer-
moje. Mums buvo 

duoti gana įprasti 
ūkio darbai.  Šiemet 
pagrindinė užduotis 
buvo statyti tvorą: 
specialiomis mašino-
mis gręžti duo-

(tęsinys p. 2) 
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Pažymėkit  
kalendoriuje: 

 
Tėvus kviečiame  
dalyvauti šiuose  

klubo užsiėmimuose 
su vaikais: 

  
OLIMPINIAI   
ŽAIDIMAI 
(fiziniai  

ir protiniai!) 
2009 spalio 17 

 
BOWLING’as  

2009 lapkričio 14 
 

KLUBO  
KALĖDŲ 
ŠVENTĖ 

2009 gruodžio 27 

TAIP PAT ŠIAME 
NUMERYJE: 

Jaunųjų  
lyderių  
ugdymas 

2 

Anglų kal-
bos stovyk-
los įspūdžiai  

3 

Žodžių  
žaismas  

4 

Klubo balsas! 



me ežere, sielovadi-
niams užsiėmimams, 
retkarčiais stovyklos 
dalyviai vakarodavo 
kartu. Vieną vakarą 
įvyko susitikimas su 
vaikų namų įkūrėju 
Christophe‘u, kuris 
pasakojo apie savo 
pašaukimą įkurti vai-
kų namus ir kasdienį 
darbą juose.  

   Pirmąjį sekmadienį 
stovyklos dalyviai ap-

lankė aukščiausią 
Latvijos kalną ir poil-
siavo prie ežero.  

   Apibendrinant gali-
ma pasakyti, kad ši 
darbo stovykla - tai 
puiki galimybė susi-
pažinti su daugeliu 
žmonių iš kitų šalių, 
pasisemti patirties ir 
naudingai  bei sma-
giai praleisti laiką.  

Vytautas S. 

Geri darbai vaikų naudai: Darbo stovykla Cesvainėje 2009  

— 
reikėjo ne tik 

perprasti 

užduotį, bet ir 

sugebėti dirbti 

komandoje su 

kitataučiais 

—  

2. puslapis  

bes,  statyti kuolus, 
tempti ant jų tvorą. 
Kai kam teko skaldy-
ti malkas, ravėti dar-
žus, kasti griovius...   

   Darbas tarptauti-
nėje grupėje dažnai 
būdavo iššūkis, nes 
reikėjo ne tik per-
prasti užduotį, nere-
tai taikantis prie 
naujovių, bet ir su-
gebėti dirbti koman-
doje su kitataučiais. 
Viską lengvino tai, 
kad kolektyvas buvo 
draugiškas ir nekilda-
vo jokių nesutarimų, 
be to, apie pusė da-
lyvių atvyko į Cesvai-
nę ne pirmą kartą.  

   Darbas užimdavo 
tik dalį dienos. Likusį 
laiką stovyklos daly-
viai išnaudodavo 
sportui, maudynėms 
netoliese esančia-

(tęsinys iš p.1) 

Vaizdai iš Baltijos šalių klubų “Lyderystės” suvažiavimo 

2009 m. vasaros “Lyderystės”  
stovykla vyko Lietuvoje,  

liepos pabaigoje—rugpjūčio pra-
džioje, suvažiavimo namuose 

“Strėvadvaris”. 



   Pasibaigus kasme-
tei anglų kalbos sto-
vyklai pasidaliname 
įspūdžiais apie ją. 
Stovyklos tikslas buvo 
ne tik padėti lavinti 
anglų kalbos mokėji-
mą, bet ir skatinti do-
rybių formavimąsi, 
draugiškumą,  geriau 
pažinti krikščionio 
pašaukimą.  
   Stovykloje nestigo 
veiklos: stovyklauto-
jai dalyvavo anglų 
kalbos pamokose,   
sportavo, dalyvavo 
įvairiuose vakaro žai-
dimuose, keliavo 
„nuo jūros iki jūros“ 
žemėlapio žaidime, 
savo geru elgesiu 
siekė pelnyti kuo 
daugiau  „washer‘ių 
– skatinimo pinigėlių, 
maudėsi stovykloje 
esančiame vandens 
telkinyje. 
   Dalyvavo nemažas 
būrys užsieniečių: va-
dovai Michael, Flo-
rian iš JAV, vienas 
stovyklautojas iš Rusi-
jos, du iš Ispanijos, 
visas būrys iš Latvijos, 
taip pat vadovai, 

taip pat jau žymų 
laiko tarpą Lietuvoje 
praleidę kunigas Pet-
ras, Brajenas, Alek-
sas, Fernandas, An-
tanas, Raulis, jie yra iš 
JAV, Argentinos, Is-
panijos. Gausus bū-
rys žmonių, kilusių iš 
užsienio valstybių ne 
tik padeda geriau 

išmokti anglų kalbą 
(juk kaip tik ir moko-
mės tam, kad susi-
šnekėtume su žmo-
nėmis, nekalbančiais 
lietuviškai), bet ir lei-
džia praplėsti akiratį, 
susipažinti su kitų ša-
lių kultūra.  
   Daugeliui įsiminė 
paskutinės stovyklos 
nakties žaidimas. Šį-
met vietoje tradici-
nės „Lobio medžiok-
lės“ dalyviai turėjo 
kuo greičiau atlikti 
daug trumpų užduo-
čių. Užduotys atėmė 
daug jėgų ir nemažą 
dalį nakties, tačiau 
daugeliui tai paliko 

didelį įspūdį, o nuga-
lėtojai pelnė didelę 
šlovę ir puikių prizų.  
   Paskutinę stovyklos 
dieną  įvyko tradici-
niai stovyklos apdo-
vanojimai. Buvo pa-
gerbtas geriausias 
stovyklautojas, pasi-
žymėjęs draugišku-
mu su kitais stovyklos 
dalyviais, aktyvumu 
per pamokas, korek-
tišku elgesiu  visos 
stovyklos metu. Taip 
pat geriausi sporti-
ninkai, anglų kalbos 
mokiniai, įteikti ap-
dovanojimai už pa-
siekimus stovyklos 
metu. Visiems stovyk-
los dalyviams įteikti 
„English Camp 2009“ 
atminimo marškinė-
liai, ant kurių pažy-
mėti visų stovyklos 
dalyvių vardai. Po 
ceremonijos, prieš 
išsiskirstant stovyklos 
dalyviai ir vadovai su 
tėvais galėjo pasida-
linti įspūdžiais prie 
valgio. 

(tęsinys p. 4) 

International English Camp 2009 vieno iš vadovų akimis 
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— 
Daugeliui įsiminė 

paskutinės 
stovyklos nakties 

žaidimas.  
—  



Jogailos g. 7-12 
LT-01116 Vilnius 

Tel. 8 (5) 263 9174 
Mob. 8 (601) 39 999 

Klubo direktorius:  
Aleksas Chiaia 

 
Kiti klubo vadovai: 
Antekas Urmanski 

Raulis Barranco 
 
 

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" 
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Apie mus 

Informacija internete: 
liepkiemis.wordpress.com 

“Klubo balso” redakcija:  
 

Šio numerio redaktorius: 
Bryanas Bradley 

brajenas@gmail.com 
 

Šio numerio redaktoriaus 
pavaduotojas: 

Vytautas Saladis 
 

Tekstų autoriai: 
Vytautas Saladis 

Vytas Satkevičius 
Tomas Satkevičius 

 
Kalbos konsultantas: 

Darius Rakštelis 
 

 Dalyvavau stovykloje pirmą 
kartą, tad negaliu lyginti to, kas 
vyko šiais metais, su ankstesnė-
mis stovyklomis, tačiau, mano 
nuomone, tiek vadovams, tiek 
s tovyk lauto jams „Eng l i sh 
Camp“ buvo gera ir naudinga 
patirtis. Dalyviai galėjo sužinoti ir 
išmokti daug naujo, lavinti an-
glų kalbos žinias, juoktis ir kartu 
rimtai apmąstyti savo gyveni-
mą. Vadovai – dirbti su vaikais, 
įgyti patirties bendraujant su 
jais, padedant mokytis, sportuo-
ti, lavinti bendravimo, organiza-
vimo įgūdžius. Daugelis stovyk-
los dalyvių paklausti ar grįžtų 
kitąmet atsakė teigiamai, neiš-

(tęsinys iš p.3) 

girdau nė vieno „Ne“. Teigiamai 
atsakyčiau ir aš, nes „English 
Camp“ ne tik puikus ir linksmas, 
bet ir prasmingai, ir naudingai sau 
ir, bent tikiuosi, kitiems praleistas 
laikas. 

Vytautas S. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1. KUR GYVAI PASIRO-
DĖ ,,LUKAS IR CO." 
, 

2. LIEPKIEMIO LAIK-
RAŠČIO REDAKTO-
RIAUS PAVARDĖ 
 

3. VARDAS LIEPKIEMIO 
NARIO, KURIS TAPO 
PREZIDENTU 
 

4. APIE KA BUVO PAS-
KUTINIS ANEKDOTAS 
PRAEITAME LAIKRAŠ-
TYJE 
 

5. LIEPKIEMIO AUTO-
BUSIUKO MARKĖ 
 

6. ŽAIDIMO, KURĮ 
SUKŪRĖ URMANSKI, 
PAVADINIMAS 
 

7. LIEPKIEMIS KITAIP 
 

8. LIEPKIEMIO LAIK-
RAŠČIO KALBOS 
KONSULTANTO PA-

VARDĖ 
9. KOKĮ LIEPKIEMIO GLOBĖJO DAIK-
TĄ PAŠVENTINO KARDINOLAS 
 

10.VIENO IŠ TEKSTO AUTORIŲ SAT-
KEVIČIAUS VARDAS 
 

11. PABAIKITE KNYGOS PAVADINI-
MĄ ,,PAVOJINGA KNYGA ..." 
 

12.SENIAUSO LIEPKIEMIO KOMPIUTE-
RIO PELYTES PAVADINIMAS 

(sudarė Vytas S.) 

Žodžių žaidimas “Klubo balso” skaitytojams 


