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Apie BLB veiklą 

 
         

 

2006 m. kovo 26 d. Lietuvos 
Respublikos ambasadoje 
Briuselyje įvyko Belgijos 
lietuvių bendruomenės (BLB) 
visuotinis susirinkimas, kurio 
metu buvo išrinkta nauja 
valdyba, pasipildžiusi ir 
viena nauja nare - Jurgita 
Žemaityte. Pagal surinktus 
balsus pirmininke pasilieka 
Aurelija Goris-Norienė, 
valdybos narėmis: Regina 
Pauliukovaitė, Kristina 
Bradaitytė-Roekaerts, 
Virginija Dvaranauskaitė, 
Kristina Jakavičiūtė, Rasa 
Vilčiauskaitė. 

 
Svarbiausiu įvykiu Belgijos Lietuvių Bendruomenės gyvenime 
praeitais metais tapo jos oficialus pripažinimas visuomenine 
organizacija. 
 
BLB valdyba stengiasi suburti Belgijoje gyvenančius lietuvius 
organizuodama kultūrinius renginius, tradicines lietuviškas ir 
valstybines šventes, tokias kaip Kalėdos, Užgavėnės, Joninės, 
Vasario 16-oji ir liepos 6-oji. Šv.Kalėdų švęsti lietuviai kviečiami į 
Šv. Mišias ir į kalėdinę vakaronę. Džiaugiamės, kad 2005-aisiais 
Belgijos lietuvių sielovadai buvo paskirtas kapelionas kun. Juozas 
Gražulis.  
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Belgijos lietuvių bendruomenė organizuoja įvairias ekskursijas po 
Belgiją, kurios įdomios ne tik vietiniams lietuviams, bet ir laikinai 
atvykusiems, nes suartina žmones, padeda atrasti šios šalies 
grožybes. 
 
Bendruomenė glaudžiai bendradarbiauja  su Lietuvos Respublikos 
ambasada Belgijoje. Kartu su ambasada organizuojamas jau 
tradiciniu tapęs liepos 6-osios, Mindaugavo karūnavimo dienos 
paminėjimas, o Vasario 16–tąją švenčiame bendradarbiaudami su 
Flandrijos-Lietuvos draugija. 
 
2005 metų kalėdinė vakaronė pirmą kartą tapo bendru lietuvių 
bendruomenės bei LR Atstovybių prie NATO, ES ir LR Ambasados 
renginiu. 
 
Nors beveik visa Bendruomenės veikla orientuota į lietuvius, 
nepamirštame ir belgų: pristatydami jiems lietuviškas tradicijas bei 
papročius garsiname Lietuvos vardą. BLB aktyviai dalyvauja 
įvairiose mugėse atstovaudama Lietuvą.  
 
BLB Valdybos atstovai pagal galimybes stengiasi dalyvauti visuose 
įvairių organizacijų renginiuose, susijusiuose su Lietuva, bei padėti 
kitoms organizacijoms, besidominčioms mūsų kultūra. 
 
Jau penkeri metai kiekvieną pirmąjį mėnesio šeštadienį 19 val. 
Belgijos lietuviai rinkdavosi kavinėje “Leffe” (Place Grand Sablon, 
Briuselyje). Dėl šios kavinės savininko nusiskundimų, kad per 
mažai išgeriame ir suvalgome, paskutinį kartą likome visai 
neaptarnauti, todėl šiuo metu ieškome naujos vietos, kur galėtume 
susirinkti, išgerti bokalą alaus ir padiskutuoti. 
 
Vienoje Briuselio mokyklų jau vyksta lietuvių kalbos pamokos 
Europos institucijų darbuotojams bei jų vaikams. Bet mes turime ir 
bendruomenės privačius “lietuvių kalbos kursus” suaugusiems. 
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Vienas iš BLB tikslų ateinantiems metams: įkurti šeštadieninę 
mokyklėlę vaikams. Na ir, žinoma, stengsimės ir toliau burti 
lietuvius į tradicinius renginius ir kurti šį leidinuką apie lietuvišką 
gyvenimą Belgijoje. Džiugu, kad ir toliau bendradarbiaujame su 
lietuvių bendruomenėmis kitose šalyse. 
 
Informaciją apie įvairius renginius skelbiame internetinėje 
svetainėje: www.lietuva.be, kuri buvo įkurta Belgijoje gyvenačio ir 
dirbančio mūsų tautiečio Ričardo Ulozo. Informacijos apie 
bedruomenę galima rasti ir ambasados tinklapyje (ten galima 
pasiskaityti ir elektroninę mūsų Kaleidoskopo versiją): 
http://amb.urm.lt/belgija.  
 
Na, o švęsti lietuviškas šventes ar dalyvauti lietuviškuose 
renginiuose tampa vis populiariau. Tam turi įtakos ir vis 
beaugančios lietuvių gretos (ypač ES institucijų darbuotojų). 
 
2006-tiems suplanuoti ir kai kurie jau įvykę renginiai: 

• Vasario 18 d. Vasario 16-tosios šventė, tradiciškai jau 10-tą 
kartą organizuojama Flandrijos - Lietuvos draugijos.  

• Vasario 26 d., 15 val. Užgavėnės.  
• Kovo 11 d. – įvyko bendras Belgijos Lietuvių Bendruomenės ir 

LR Atstovybės prie NATO renginys. 
• Kovo 26 d., 14 val., ambasadoje įvyko BLB visuotinis 

susirinkimas ir Valdybos rinkimai. 
• Birželio 3-4 d. -  Lietuvių sporto šventė, bendras BLB, LR 

Atstovybių prie NATO ir ES, ir LR Ambasados Briuselyje 
renginys.  

• Birželio 23 d. – Joninės.  
• Liepos 7 d. jau tradicija tapusi Mindaugo karūnavimo šventė, 

kurią organizuosime kartu su LR Ambasada Briuselyje. 
• Rudenį planuojame bendradarbiauti organizuojant A. 

Mamontovo grupės koncertinį turą per Europos lietuvių 
bendruomenes. 

• Kaip ir kiekvienais metais šie planai tikriausiai pasipildys dar 
keliais renginiais. 
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Belgijos lietuviai pasakoja 

Pokalbis su p. Regina Pauliukovaite 
 
 

 

Kai jūsų paklausia, kas ir iš kur 
jūs esate, kaip jūs prisistatote? 
 
Aš tiesiog atsakau, kad esu 
lietuvių kilmės belgė, nes visas 
mano gyvenimas prabėgo 
Belgijoje. Mano pirmoji kalba 
yra prancūzų. Lietuvių kalbos 
mokiausi iš mamos, tėvo, bet ji 
neturi kultūrinio pagrindo. 
Turėjau mokytis gramatikos, 
abstrakč ių žodžių, kurių 
nevartojome namie. Kai pirmą 
kartą išgirdau žodį 'patobulinti', 
nežinojau, ką jis reiškia. 

 
Tėvai iš Lietuvos išvažiavo per karą. Dirbo Vokietijoje, ten 
susipažino, susituokė, ten ir aš gimiau. Po karo buvo labai sunku, 
todėl tėtukas prašė vizos į Belgiją, Ameriką arba Australiją. Į Belgiją 
tuo metu galėjai gauti vizą tik tuo atveju, jei pasirašydavai sutartį, 
kad penkerius metus dirbsi angliakasiu. Belgai į prašymą atsiliepė 
pirmieji, tėvas pasirašė sutartį ir 1948 m. išvažiavo. Mes su mama 
atvykome po metų. Sesuo gimė jau Belgijoje. Tėtė dirbo kasyklose 
kiek sveikata leido, ne tik tuos sutartus metus, nes ką daugiau 
darysi, jei nemoki kalbos? Jo tėvas, kaip ir jis pats, Lietuvoje statė 
namus, buvo stalius. Mamos tėtė buvo ūkininkas prie Panevėžio. 
Mama Lieže dirbo fabrike. Žmonės Lietuvoje galvoja, kad tai jiems 
buvo sunku, o mums - lengva. Taip, gyvenimas tapo lengvesnis, 
bet kiek turėjai dėl jo iškentėti. Aš tikrai nenorėčiau eiti į anglių 
kasyklą. Vieną kartą man tėtukas papasakojo apie savo draugą, 25 
metų lietuvį, kuris po dviejų savaičių darbo nebegalėjo daugiau 
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kentėti, kasdien leistis į žemę ir pasikorė. Nematė išeities - į Lietuvą 
negalima grįžti, nes valdžioje buvo Stalinas. Mes pasilikome čia.  
 
Kiek jums buvo metų, kai atsidūrėte Belgijoje? 
 
Du ir pusė. 
 
Kokia kalba tada kalbėjote? 
 
Namie kalbėdavome lietuviškai.Tėvai buvo išmokę kalbėti vokiškai, 
todėl, kai atvyko į Limburgą, jiems nebuvo sunku suprasti flamandų 
kalbą. Kai 1956 m. persikėlėme į Liežą, perprasti prancūzų jiems 
buvo sudėtingiau, jie nelabai suprato. Aš ir mano jaunesnioji sesuo 
Gražina apie slaptus dalykus tarpusavy pasipasakodavome 
prancūziškai, nors mama ir labai pykdavo. Ir dabar dar su savo 
seserimi kalbu prancūziškai. Lietuviškai šnekame tada, kai norime, 
kad kiti nesuprastų.  
 

 

Kas labiausiai primindavo apie 
Lietuvą, kas labiausiai kalbėdavo apie 
ją? 
 
Gal mama. Bet ir tėtukas. Kai ateidavo 
žiema, jis pasakodavo, kaip pats 
sumeistraudavo iš medžio slides. Arba 
kai priartėdavo Kalėdos, Kūčių vakarą, 
mama visada gamindavo lietuvišką 
vakarienę. Per Velykas margindavome 
kiaušinius. Tada Belgijoje buvo gal 
apie tris šimtus lietuvių, lietuviai 
kunigai (Dedinas ir Danauskas) irgi 
daug apie lietuviškas tradicijas 
kalbėdavo, kad žmonės neužmirštų, o 
mes, vaikai, žinotume, suprastume. 
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Švęsdavome Vasario 16-ą ją, Motinos dieną, Jonines. 
Privalėdavome išmokti kokį eileraštį lietuviškai. Prisimenu vieną 
kartą vaizdavau Lietuvos laisvę. Apsivilkau baltą suknelę, plaukus 
palikau palaidus (turėjau ilgus plaukus tada), ir nešiau delnuose 
žvakę, laisvės simbolį. Mūsų įsivaizdavime apie Lietuvą buvo daug 
mistikos ir idealizavimo. 
 
O kada pirmą kartą pamatėte Lietuvą? 
 
1975 m. Tėtukas vizos į Lietuvą prašė, tik kai gavo Belgijos 
pilietybę, nes bijojo, kad kitaip jo neišleis atgal. Buvo 33 metus 
nematęs savo motinos. Važiavome traukiniu su tėtuku ir jo antra 
žmona, nes mama mirė labai jauna - 42 metų.   
 
Lietuvoje patyriau šoką. Mums sakė: kalbėkite lietuviškai, nes vieną 
dieną Lietuva bus laisva, turime išlaikyti kalbą. Tuo metu vizą 
išduodavo tik penkioms dienoms ir tik į Vilnių, kitur - negalima. O 
Vilniuje visi kalba vien rusiškai. O aš tada rusiškai temokėjau 
pasakyti 'nepanimaju'. Kai taip atsakydavau, tik tada su manimi 
imdavo kalbėti lietuviškai. Patyriau tokį šoką, kad man visai 
nepatiko. Tai nebuvo Lietuva, apie kurią man nuolat kalbėdavo. Tai 
buvo svetima šalis. O Vilnius ir dabar labai kosmopolitiškas 
miestas, įdomus, bet ne toks kaip Kaunas, kuris yra lietuviškas 
miestas.  
 
Belgijoje gyvenome vieni, vis tiek - pabėgėliai, neturėjome artimų 
giminių - nei močiutės, nei pusbrolių, nei tetų, nei dėdžių, turėjome 
draugų, bet draugai - ne šeima. Žmonės dabar to taip pat 
nesupranta. Kai atvykome į Vilnių, galvojau, pamatysiu savo 
močiutę, nes tėtuko mama dar buvo gyva. Bet tada irgi labai 
nusivyliau, nes aš jai buvau svetima moteris. Man buvo 29 metai, 
mano pasaulis buvo visiškai kitoks nei jos. Ji šnekėjo rusiškai, taigi, 
nesusikalbėjome. Galvojau, pamatysiu močiutę - savo močiutę - ir 
viskas bus kitaip. Bet tai netiesa. Jei žmogus nematė, kaip tu 
užaugai, tu esi jam svetimas. Po šios kelionės  man buvo labai 
liūdna.  
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Kai grižau 1998 m., viskas buvo pasikeitę, atmosfera visai kitokia. 
 
Kodėl pasilikote lietuvišką pavardę? 
 
Mano pavardė labai sudėtinga prancūzakalbiams, todėl jie vis 
klausinėja, iš kur aš, kaip atsiradau čia. 25 metus buvau ištekėjusi 
už belgo, turėjau jo pavardę, kuri buvo žinoma Lieže, kur 
gyvenome. Kai palikau savo vyrą, iš pradžių turėjau dvi pavardes, o 
maždaug prieš šešerius metus pasilikau tik lietuvišką. Prieš 30 
metų, jei susituokdavai, gaudavai vyro pavardę ir viskas, dabar gali 
rinktis.  
 

 
 
Kai jūsų šeima atvyko į Belgiją, ar lietuviai jau rinkdavosi į bendrus 
vakarus, susitikimus?  
 
Gal dar ne kaip bendruomenė. Iš pradžių apsistojome olandiškai 
kalbančioje Belgijos dalyje, Limburge, kur anglies kasyklose dirbo 
daug lietuvių. Bendruomenė pradėjo rinktis Lieže. Aš prisimenu 
(dar yra nuotrauka namie), kai mes pirmą kartą su mama ten 
atvažiavome į lietuvių susitikimą. Ten gyveno labai daug moterų 
vienuolių iš Lietuvos. Jos buvo įruošusios šeštadieninę mokyklėlę, 
kad vaikai galėtų mokytis lietuviškai. Viena seselė parodė mums, 
kaip pinti juostas (dabar pagalvoji - labai įdomus užsiėmimas), bet 
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mes, vaikai, vieną kartą ten apsilankę, nusprendėme, kad neįdomu, 
kad mums ir to karto užteks. O gaila. 
 
Jus ėjote į normalią belgišką mokyklą? 
 
Pradžios mokyklą pradėjau eiti flamų kalba. Kai man suėjo 10 
metų, tėtukas nutarė, kad persikelsime į Liežą. Jis norėjo pakeisti 
darbą. Reikėjo vėl naujos kalbos mokytis. 
 
Tai šokas vėl? 
 
Kaip šiandien prisimenu, pirma pamoka buvo fizinis lavinimas. Aš 
stoviu, nieko nesuprantu. Galvoju, kaip keista, kai mokytoja sako 
'abese', mokiniai tupiasi. Yra toks prancūziškas žodis 'abaisser', o 
aš girdėjau 'abėcė'. Mes persikėlėme lapkritį - jau buvo trys 
mėnesiai, kai vyko pamokos. Nieko nesupratau. Kartais būdavo 
labai sunku, bet vaikai greitai pripranta, išmoksta. O mano sesuo 
tada buvo septynerių. Ji turėjo kartoti pirmą klasę, prarado metus. 
 
Tai po poros metų kalbėjote lietuviškai, olandiškai ir prancūziškai? 
 
Taip. Man labai patiko skaityti; skaitydama nepamiršau olandų 
kalbos ir greitai išmokau prancūzų.   
 
O lietuviškai rašyti jus mokė mama? 
 
Nelabai daug. Aš labai blogai rašau, pirmiausia turiu pagalvoti. Kai 
kalbu, darau daug gramatikos klaidų.  
 
Kur studijavote?  
 
Studijavau vertimą žodžiu Briuselyje, Aukštesniojoje vertėjų raštu ir 
žodžiu mokykloje (Institut supérieur pour traducteurs et 
interprètes). Pradėjau 1964 m., o baigiau 1968 m. Kai Prancūzijoje 
vyko gegužės revoliucija, mes įtemptai rengėmės egzaminams.  
 



 12

Jums nekilo mintis prisijungti prie streikuojančiųjų? 
 
Aš nenorėjau gyventi taip sunkiai kaip mano tėvai. Todėl 
nusprendžiau baigti studijas kuo greičiau, gerai išmokti prancūzų 
kalbą, lietuvių kalbos tada nereikėjo. Kunigas Dedinas man siūlė 
važiuoti į Huttenfeld, Vokietiją, į lietuvišką gimnaziją, mokytis 
lietuvių. Bet atsisakiau, nes mano projektas nebuvo 'lietuviškas'. Be 
to, lietuviai čia gyveno tikrai sunkiai. Kai pasensti, pradedi sukti 
galvą, kur mano šaknys. Tada supranti, kad kalba reikalinga, nes 
imi daug skaityti, kad sužinotum apie praeitį. 
 
Iš kur prijautimas lietuviams, dalyvavimas bendruomenės 
gyvenime? 
 
Aš noriu būti tarsi tiltas tarp senųjų imigrantų ir naujos 
atvykstančiųjų bangos. Senieji imigrantai buvo kitokie. Jų 
atsiradimo čia priežastis - karas. Tuomet nebuvo nei televizoriaus, 
nei interneto, nei lietuviško laikraščio - nieko. Laiškai iš Lietuvos 
kartais ateidavo, kartais dingdavo - nežinodavai dėl ko, ko jie ten 
ieškodavo. 
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Buvo labai mažai kontaktų su Lietuva. Rinkdavomės 2-3 kartus per 
metus, nors tiek. Mūsų visi draugai buvo lietuviai, eidavome vieni 
pas kitus, vaikai augo maždaug tokio paties amžiaus, žaisdavo 
kartu. Daug jau mirę, bet keletas žmonių iš tų laikų gyvena: 
Antanina Slavinskienė, Povilas Bružas, Bronė Gailiūtė, Algis 
Kvietkauskas ir kiti.  
 
Kai čia atidarė pirmą rusišką parduotuvę, pirkdavome kai kurių 
produktų, net rauginti agurkai kitokį skonį turėdavo. O dabar viskas 
įmanoma. Jei nori pavalgyti bulvinių blynų, sėdi į autobusą ir 
pirmyn. Dabar žmonės nesupranta, kaip buvo anksčiau, - jiems 
viskas taip lengva. Aišku, puiku, kad viskas į gera pakrypo. Dabar 
nauji atvykėliai sako, aš atvažiavau į Briuselį dirbti, nenoriu susitikti 
su lietuviais, man įdomu pabendrauti su kitataučiais. Tai irgi labai 
normalu. Pasaulis yra visas atidarytas. O pas mus namie buvo 
lietuviškas Vytis ant sienos. Per susirinkimus visi šokdavo, 
lietuviškas dainas dainuodavo. Kai imdavo pasakoti apie Lietuvą, 
kai kas ir apsiverkdavo. Šiandien apie tai nė nepagalvotum - nori 
važiuoti atgal, ir važiuoji.  
 
Praėjusiais metais Europos Komisija mane, kaip vertėją, išsiuntė 
šešioms savaitėms į Vilniaus universitetą, vertimo katedrą, mokyti ir 
kartu mokytis. Teko aiškinti, kaip mes dirbame, taip pat padėti 
studentams patobulinti prancūzų kalbą. Dažnai pagalvodavau, jei 
tik mano mama galėtų mane pamatyti. Ankščiau tai buvo 
neįsivaizduojama, lietuvių kalba domėjosi tik lingvistai. O dabar 
Lietuva vėl tarptautinėje scenoje ir lietuvių kalba vėl svarbi ir 
reikalinga. 
 
Senajai lietuvių bendruomenei labai aktyviai pirmininkavo Stasė 
Baltus, su kitomis moterimis suorganizuodavo lietuviškų švenčių, 
minėjimų. Jos vyras Huvertas - belgas, bet jis irgi labai stengėsi 
dalyvauti bendruomenėje, padėti. Kai prasidėjo Sajūdžio judėjimas, 
ji, surinkusi iš bendruomenės, siųsdavo į Lietuvą vaistų, pinigų.   
 
 



 14

Nenorėjote vyro lietuvio? 
 
Ne. Mes dairydavomės, nes tėvai vis sakydavo, ieškokit lietuvio 
vyro, turėsit 'lietuviškų' vaikų, lietuvišką šeimą. Bet tam nebuvo 
galimybių.  O mano sesuo, kai jai buvo 18 m., išskrido trims 
mėnesiams į Ameriką. Lankėsi Niujorke pas tetą ir dėdę, pamatė 
tenykštę lietuvių bendruomenę. Lankėsi Čikagoje. Vienas lietuvis ją 
labai įsimylėjo. Ir rašo ji laišką mums: 'Tėtuk, Regina, noriu pasilikti, 
aš čia ištekėsiu'. Mes rašome atgal: 'Tik nedaryk taip greitai nieko 
kvaila, grįšk į Belgiją, dar apsigalvosi'. Galiausiai ji grįžo. Bet 
Amerikoje jie visi norėjo lietuvaičių. O jei lietuvaitė iš Europos, tai 
dar geriau - turi daugiau žavesio.  
 
Gal buvo tokių lietuvių, kurie palaikė ryšius su pogrindžiu 
Lietuvoje? 
 
Gal ir buvo, bet man niekas nesakė. Kai esi jaunas, nieko 
neklausinėji, tai nieko ir nežinai. Dabar jau per vėlu. Jei tėvai būtų 
gyvi, norėčiau sužinoti, kaip atsitiko, kad jie išvyko iš Lietuvos ir t. t. 
Gal jie ir pasakodavo, bet mes, kai maži buvome, 
nesiklausydavome. Kai lietuviai susirinkdavo, kalbėdavo apie karą, 
nes tai buvo jų jaunystės laikais, kai jie buvo aštuoniolikmečiai. O 
mums atrodydavo neįdomu. Kad ir dabar - kas klaus mamos, ką tu 
veikei, kai tau buvo aštuoniolika? Apie tai pagalvoji daug vėliau - ar 
mamos pirma meilė buvo tavo tėtukas, ar ne. Gal kai pati turi vaikų 
irgi kitaip atrodo. Man labai gaila, kad aš daug ko nežinau. Tėtukas 
visada sakydavo, kad yra iš Zarasų, bet jis tikriausiai negyveno 
pačiame mieste, o kokiame nors kaimelyje. Mama irgi buvo iš ūkio 
prie Panevėžio. Bet kur tas kaimas, kur tas ūkis buvo? Po 70 metų 
tikriausiai niekas nežino, kur stovėjo Žyžio sodyba. 
  
Gal vieną dieną nuvažiuosite ir surasite? 
 
Gal. 
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Nuo kada dirbate Europos Komisijoje? 
 
Gruodžio 1 d. suėjo 35 metai. Dabar jau galėčiau eiti į pensiją. Bet 
noriu dar dirbti, man patinka. Gal tik mažiau - 4 dienas per savaitę, 
kad turėčiau daugiau laiko sau. Verčiu iš anglų, vokiečių, olandų, 
italų ir lietuvių į prancūzų. 33 metus dirbau terminologe. Mano 
užduotis buvo  parašyti keletos sričių terminų žodynus. Buvo labai 
įdomu, nes galėjau įsigilinti, daryti viską nuo A iki Z: ieškodavau 
prancūziškų atitikmenų, parašydavau, kaip tai vadinama kitomis ES 
kalbomis. Ir tą žodyną išspausdino, galima rasti bibliotekose. 
Vertimas - kitas, bet irgi labai įdomus dalykas. Čia ne ieškai žodžių, 
bet perduodi mintį į kitą kalbą. Tekstai nuolat kitokie, todėl niekada 
nenuobodu, vis atrandi kažką nauja, įdomu ir man patinka. Kai 
Lietuva prisijungė prie Europos Sąjungos, tenka versti ir iš mano 
tėvų kalbos. Tai irgi labai gražu.   

 
 

Kalbino Daiva Bradaitytė        
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Kaleidoskopo klausimas 

Kristina Bradaitytė-Roekaerts 

2006 m. kovo 16 -18 dienomis Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas (TMID) prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
Vilniuje surengė seminarą užsienio lietuvių žiniasklaidininkams. 
Šiame seminare aš atstovavau Belgijos  Lietuvių Bendruomenę. 

Seminare buvo skaityti labai idomūs pranešimai apie Lietuvos 
spaudą, žurnalistikos žanrus, elektroninę žiniasklaidą, kalbos 
kultūrą. Tačiau vienas iš aktualiausių  diskutuotų klausimų buvo: su 
kuo mes, lietuviai, save tapatiname ir koks mūsų šalies įvaizdis 
užsienyje. Norėdama pratęsti diskusiją, per “belglietu” elektroninę 
grupę buvau uždavusi klausimą: 

Kokie trys dalykai yra tipiški Lietuvai, kurie, jūsų manymu, 
galėtų pristatyti Lietuvą užsienyje ir patraukti turistų dėmesį? 

Pirmiausia labai dėkoju išreiškusiems savo nuomonę ne tik trimis 
žodžiais, bet daug plačiau. Labai džiugu, kad save gerbiantys 
lietuviai apie tai galvoja ir rūpinasi teigiamo Lietuvos ir lietuvių 
įvaizdžio skleidimu. O čia – apklausos rezultatai. 

Belgijoje gyvenatys lietuviai pristatydami Lietuvą pirmiausia 
akcentuotų jos gamtos perliukus: Kuršių Neriją, upes, ežerus, 
nacionalinius parkus ir daugybę su tuo susijusių atrakcijų: baidares, 
žvejybą, akrobatinius skrydžius, paukščių ir gyvūnų stebėjimą, 
dviračių sportą ir t. t.  

Antras dalykas, kuo galime nustebinti kitus – tai mūsų kultūra. Ji 
aprėpia miestų architektūrą, muziką, menus, lietuvių kalbą, religijų 
įvairovę, istoriją ir taip pat senas autentiškas tradicijas, kurios yra 
pristatomos per kaimo turizmą, ir su juo susijusius užsiėmimus kaip 
kryždirbystė, lino ir gintaro gamybos demonstravimas ir kt.  

Trečioje vietoje lietuviai pristato savo virtuvės gardumynus - 
cepelinus, bulvinius blynus, šaltibarščius, šakotį, midų, alų.          
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Svarbiausia, kad jūsų atsakymuose nemažai susirūpinimo tuo, kaip 
Lietuva reprezentuojama dabar, pvz., kad “ ...labai trūksta 
informacijos apie Lietuvą užsieniečiams anglų kalba: apie 
galimybę sl idinėti , kriminogeninę situaciją, medicinos 
bei kitas paslaugas .” (Alvydas T.), kad  “...norint pritraukti turistus ir 
šiaip keliautojus, pirmiausia reikia išleisti gražių, normalių knygų...” 
(Rita), kad “...kai kas mums atrodo įprasta ir natūralu (pvz., šiukšlių 
ir atliekų priverstos upių pakrantės), bet užsieniečius gali šokiruoti. 
Bet galbūt dar nevėlu kažką keisti? Gal galima ta linkme kažką 
nuveikti?” (Modesta) 

Taigi, mes turime daug kuo pasidžiaugti ir daug ką parodyti kitiems, 
o kaip mes tai parodysime, priklauso nuo mūsų pačių iniciatyvos ir 
veiklos.    

 

 

Ar nepakenks žalios molinės karvytės Lietuvos įvaizdžiui? 
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Belgijos lietuviai turi savo kapelioną 

Jurgita Žemaitytė 
 

 
Belgijoje jau galima dalyvauti ne tik prancūziškai ar flamandiškai 
aukojamose Mišiose, bet ir lietuviškai. Briuselyje reguliariai katalikų 
Mišios aukojamos ne tik angliškai, vokiškai, itališkai ar ispaniškai, 
bet ir lenkiškai, slovakiškai, slovėniškai, vengriškai, net rumuniškai 
ir kroatiškai. Lietuviškai Mišios aukojamos tik didesnių bažnytinių 
švenčių metu.  
 
2005 m. rudenį Belgijos lietuvių sielovada pradėjo rūpintis Lietuvos 
kariuomenės vyriausiasis kapelionas pulkininkas kanauninkas 
Juozas Gražulis. Kaip žinia, 2005 m. birželį Briuselyje apsilankė už 
išeivijos lietuvių sielovadą atsakingas prelatas Edis Putrimas. Jis 
domėjosi lietuvių gyvenančių Belgijoje sielovadiniais poreikiais. 
Daug lietuvių Belgijoje bent jau švenčių progomis pageidavo 
lietuvio kunigo. Buvo išsakyta nuomonė, kad kunigo reikia 
išpažintims, nes atlikti išpažintį flamandiškai ar prancūziškai nėra 
paprasta. Į Mišias su prelatu Edžiu Putrimu birželį susirinko apie 
trisdešimt žmonių ir prie jų prisijungė Briuselyje viešintys lietuviai 
atvykę susipažinti su Europos Parlamento darbu. Mišiose giedojo 
Briuselio ateitininkai. Įdomu pastebėti tai, kad iš trijų diplomatinių 
atstovybių darbuotojų, kurių šeimas sudėjus galėtų būti gal net 
daugiau nei šimtas žmonių, Mišiose dalyvavo tik ambasadorė prie 
NATO Gintė Damušytė. Iš Lietuvos ambasados Belgijoje ir 
Nuolatinės atstovybės prie Europos Sąjungos į lietuviškas Mišias 
birželį neatėjo nei vienas žmogus, nors Belgijos lietuvių 
bendruomenė kvietė visus. 
 
Prieš Šv. Kalėdas, Gruodžio 10 d. pirmą kartą Briuselyje lietuviškai 
Mišias aukojo naujasis Belgijos lietuvių kapelionas kan. Juozas 
Gražulis. Prie Europos institucijų įsikūrusioje Prisikėlimo koplyčioje 
lietuvių buvo sausakimša. Lietuviai netilpo į koplyčią ir dalis žmonių 
stovėjo ant laiptų vedančių į koplyčią. Kan. Juozas Gražulis prieš 
Kalėdas atvežė kalėdaičių ir religinės literatūros.  
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Kan. Juozas Gražulis atvyko ir į vasario 16 šventę Diufelyje, taip 
pat Mišias aukojo Verbų sekmadienį, balandžio 9 d. Briuselyje. 
Prieš Verbų sekmadienio Mišias buvo nemažai lietuvių 
pageidavusių ne tik lietuviškų Mišių, bet ir galimybės atlikti išpažintį 
lietuviškai. Belgijos lietuviai turėtų žinoti, jog jie gali pageidauti ir 
kitų sakramentų (pvz.: Krikšto ar Santuokos) teikimo lietuviškai. 
 
Tai, kad lietuvius Briuselyje aptarnauja Lietuvos vyriausias 
kapelionas pulk. Kan. Juozas Gražulis, lietuviai turėtų būti dėkingi 
Krašto apsaugos ministerijai ir ypač ambasadoriui prie NATO Linui 
Linkevičiui, nes kanauninko kelionės išlaidomis ir logistika rūpinasi 
būtent jie. Gali atrodyti keista: kaip gali derėti tokios dvi labai 
skirtingos sritys kaip kariuomenė ir bažnyčia (arba: karys ir 
kunigas). Kan. Gražulis į tai Belgijos lietuviams atsakė labai 
paprastai: “kunigas, kaip ir karys, dirba ten, kur yra siunčiamas”. 
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Pasaulio lietuvių suvažiavimas 

Rasa Vilčiauskaitė 
 
2005 metų liepos 7-10 dienomis Trakuose vyko Pasaulio lietuvių 
bendruomenės kraštų valdybų pirmininkų suvažiavimas. Jame aš 
atstovavau Belgijos lietuvių bendruomenę. 
 
Suvažiavimo metu pranešimus skaitė G. Žemkalnis, prof. E. 
Aleksandravičius, prelatas E. Putrimas, A. Petrauskas, prof. V. 
Landsbergis ir kiti. Pirmą suvažiavimo dieną vainikavo Trakų 
nacionaliniame sporto ir sveikatingumo centre surengta vakaronė į 
kurią atvyko ir Lietuvos Respublikos Prezidentas V. Adamkus. Jis 
pasveikino visus susirinkusius, palinkėjo stiprybės puoselėjant ir 
skleidžiant lietuvišką dvasią tolimiausiuose pasaulio krašteliuose. 
 

 

Antrą dieną vyko regioninių grupių 
posėdžiai, kuriuose buvo nagrinėjamos 
konkrečios, įvairiose šalyse kylančios 
problemos, diskutuojama kaip būtų 
galima jas išspręsti. Suvažiavimo 
dalyviai buvo išvykę į ekskursiją po 
Trakų istorinį nacionalinį parką, 
apsilankė Amatų dienose Kernavėje ir 
linksminosi A. Dirmeikio sodyboje 
"Oreivių užuovėja" surengtoje 
vakaronėje. Bendruomenių atstovai 
grįžo namo pasisėmę naujų idėjų, 
kurias kiekvienas bandys pritaikyti savo 
veikloje. 
 

 
 

 
 



 21

Maži pastebėjimai apie lietuviškas Kalėdas 

Daiva Bradaitytė 
 
šv. Kalėdos Belgijoje lietuviams - didelio susitikimo vieni su kitais 
galimybė. Ypač kai jos rengiamos Briuselyje ir dar Nuolatinėje 
Lietuvos atstovybėje. Vienu metu nušaunama bent pora zuikių: ir 
daugiau norinčiųjų švęsti susirenka, ir už patalpų nuomą nereikia 
mokėti, o be to, parketinėse atstovybės salėse, kur kyla noras 
įsivaizduoti, kaip damos su pūstomis suknelėmis koketiškai 
skleidžia savo vėduokles, oficialiai atsiduri Lietuvos teritorijoje. 
Visai neblogai. Ir, beje, tikėtina, kad jokie prašalaičiai, esantys už 
kruopščiai tikrinamo įleidžiamųjų svečių sąrašo ribų, ten nepateko. 
Juk kai pagalvoji: šiais laikais tokie draugiški susitikimai kai kur 
kitur gali baigtis nesmarkiu, bet pakankamu 'bumpt'. Gerai, kad tuo 
metu kai kurie lietuviški dienraščiai dar nebuvo išspausdinę islamo 
pranašo Muhammado karikatūrų... 
 

 

Praėjusių Šv.Kalėdų šventė 
buvo tikrai gausi žmonių: ir 
lietuvių, ir įvairių tautybių 
žmonų, vyrų, ir lietuviams 
prijaučiančių bičiulių. Vaikų 
aplink Kalėdų senelį su 
neįžiūrimu veidu klegėjo taip 
tirštai, kad atrodė jų ten 
susirinko daugiau nei suaugusiųjų 
(ir nors mano dukterėč ia, 
turinti labai svarų balsą, liko 
namie, gal taip ir buvo, 
neįmanoma patikslinti - sąrašai 
l iko t ikriausiai pas anuos 

policininkus). Sudėtinga suskaičiuoti dar ir todėl, kad ten šmirinėjo 
ir įdomiausi personažai: pelytė didelėmis akimis, pulkelis fėjų su 
drugelių sparnais ir be sparnų, juodųjų 'apsiaustų' su špagomis, 
įvairaus dydžio nykštukų, kai kurie, rodos, net į Kalėdų senelio vietą 
taikėsi, tikrindami, kurios barzdos tikros, o kurios laikosi prastai. Be 
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to, du privalomus eurus asmeniui teko mokėti būtent už lietuviškas 
dovanėles vaikučiams. Tačiau nieko baisaus, jei už juos buvo 
nupirkta ir lietuviško alaus, tik gal buvo galima iš didelių žmonių 
rinkti didesnį mokestį, nes alaus antroj šventės pusėj aiškiai kai kas 
pasigedo. Tik nepagalvokit, kad skundžiuosi - šampanas kai kur 
liejosi net ant grindų, netyčia, žinoma.  

 
Greitai išseko ne tik alutis, bet ir lietuviška silkė su švediška lašiša. 
Rauginti kopūstai iš Lenkijos liko kiek paknaibyti. Ką čia ir aiškinti - 
žmonių tikrai marios suėjo palyginus su kažkuriais kitais praėjusiais 
metais, kai Jėzaus gimimo šventę BLB rengdavo gana kuklioje 
salytėje Liuvene, netoli stoties. Vis tiek juk toli tie miestai vieni nuo 
kitų, kai pagalvoji, ypač dirbančiam žmogui, kai belieka vienintelis 
šeštadienis nueit į parduotuvę, o prieš šventes visiems dovanų dar 
pripirk - ir šitiems, ir aniems, kur Lietuvoj laukia. Tai ir praeidavo ta 
šventė jaukiai, beveik prie vieno ilgo 'suneštinio' stalo, su 
audringais šokiais, armonika, šeimų ir individualiais pasirodymais, 
vietiniu baru su besikeičiančiais pagal grafiką 'barmenais'. Tačiau ir 
didelio mąsto susiėjimai turi savų privalumų. Pavyzdžiui, nereikia 
trintis pakampiais, jei nenori su kokiu senu pažįstamu iš Lietuvos ar 
iš Belgijos susidurti akis į akį - tiek naujų veidų, kad juos tik ir 
tematai. Kita vertus, gali įsitikinti, kokia gausi lietuvių benruomenė 
čia gyvena, net jeigu kai kurios šeimos ir mišrios, net jeigu ir 
neskaičiuotume tų, kurie neatvyko, net jei kai kas savęs visai nė 
nelaiko jokios bendruomenės dalimi.  
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Kalbos kertelė 

 
Ar žinote, kaip lietuviškai kontinentas? 
 
Čiurlionio muzika skamba visuose  
žemynuose. 
Australija – vienintelė pasaulio valstybė, 
užimanti visą žemyną. 

 
 

Ar žinote, kaip lietuviškai siurprizas? 
Gauti gėlių iš vyro tiesiog šiaip –  
kiekvienai moteriai labai maloni staigmena. 

 

 

Asmeninės naujienos  

 

Sveikiname padidėjus šeimai  
Renatą ir Martiną Koerfer susilaukus trečio vaikučio. 
Aušrą Aleliūnaitę ir Luką Barani gimus dukrytei Kristinai 
 
Užjaučiame Belgijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkę  Aureliją 
Goris-Norienę mirus tėvui. 
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Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centro informacija 

Centras siekia palengvinti užsienio lietuviams grįžimą į tėvynę ir skatinti jų 
įsiliejimą į šalies gyvenimą. LGĮTIC bendradarbiauja su Lietuvos 
institucijomis ir teikia pasiūlymus LR įstatymų bei aktų pakeitimams ir 
papildymams. 

Visiems besidomintiems grįžimu į Lietuvą LGĮTIC teikia informaciją apie 
Lietuvos valstybės įstaigų veiklą, Lietuvos įstatymus ir pricedūras, pilietybės 
atgavimą, galimybes dirbti ir mokytis, pensijas ir sveikatos apsaugą, būsto ir 
turto įgijimo tvarką, keliones ir persekėlimą. 

Ketinančius persikelti gyventi į Lietuvą centras kviečia apsilankyti jų biure 
adresu: Gedimino pr. 64, Vilnius LT-01111, Lietuva, tel.:+370 5 2313 623; 
Faksas: +370 5 2313 624,  http://www.lgitic.lt , e-paštas: info@lgitic.lt. 

 
Įvairios nuorodos 

 

Elektroninė 
žiniasklaida 
www.delfi.lt 
www.bernardinai.lt 
www.omni.lt 
Televizija ir radijas 
www.lrt.lt 
www.lnk.lt 
www.tv3.lt 
www.btv.lt 
www.ziniur.lt 
 Dienraščiai 
www.kaunodiena.lt 
www.vzinios.lt 
www.lrytas.lt 
www.lzinios.lt 
 

www.tmid.lt    - Tautinių Mažumų ir Išeivijos 
Departametas 
www.iseivijos.institutas.lt - Lietuvos išeivijos institutas 
www.lithuanianinstitute.lt -  Lietuvos institutas 
 
Lietuviai Pasaulyje 
www.nlbendrija.org  - Norvegijos Lietuvių 
Bendruomenė 
www.langas.net - Vokietijos lietuvių informacinis 
puslapis 
www.santaka.ca - Kanados lietuvių žinios 
www.ausra.pl - Lenkijos lietuvių leidinys 
www.punskas.pl - Punsko lietuvių informacija 
www.lietuva.dk -  Danijos Lietuvių Bendruomenė 
www.lietuva.be - Belgijos lietuvių tinklalapis 
www.prlb.org - Prancūzijos lietuvių žinios  
www.olbinfo.nl - Olandijos lietuvių tinklalapis 
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Svarbi informacija 
 
 

Kviečiame tapti BLB nariais.  
Mokestis metams € 15 šeimai ir € 10 asmeniui.  

Mūsų sąskaitos Nr. 310-1390508-02 
 
 
BLB nario privalumai: sumažintas mokestis į visus BLB 
valdybos organizuojamus renginius ir ekskursijas; 
Belgijos lietuvių “Kaleidoskopas” – paštu ir nemokamai; 
apie BLB renginius pranešimai paštu; 
renginiai - susitikimai tik BLB nariams. 

 

 
Informaciją apie Belgijoje vykstančius lietuviškus renginius BLB valdyba 
praneša elektroniniu paštu per Lietuvių Bendruomenės e-grupę 
“Belglietu”. Norintys tapti šios grupės nariais prašome rašyti 
adresu:belglietu-subscribe@yahoogroups.com. BLB nuotraukų 
albumą galite pasižiūrėti šiame internetiniame puslapyje: 
http://belglietu.fotopic.net   
 
Kviečiame apsilankyti Belgijos lietuvių internetinėje svetainėje 
www.lietuva.be    
 
 
 
 
 
 
asbl BLB vzw valdybos adresas  
Wilgenlaan 19 
2390 Westmalle 
aurelija.noriene@skynet.be    
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“Kaleidoskopas” yra  Belgijos Lietuvių Bendruomenės 
valdybos iniciatyva. Jis leidžiamas vieną kartą metuose. 

 
 
 

Ketvirtojo “Kaleidoskopo” bendradarbiai: Aurelija Goris-
Norienė, Regina Pauliukovaitė, Jurgita Žemaitytė, Rasa 
Vilčiauskaitė, Daiva Bradaitytė, Michael Roekaerts. 
 
 

Dėkojame nuotraukų autoriams: 
Michael Roekaerts – viršelis. 

Reginai Pauliukovaitei – 3, 6, 7, 9, 11 pp. 
Rasai Vilčiauskaitei – 18 p. 

Stasiui Vilkinui – 17, 19, 20 p. 
Nerijui – 15 p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numerį parengė: Kristina Bradaitytė-Roekaerts 


