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Įžanginis žodis

J.E. dr. Nijolė Žambaitė
Lietuvos Respublikos nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė 
Belgijos Karalystėje

Mieli lietuviai,

Džiaugiuosi  galimybe  kreiptis  į  Belgijos  lietuvius  ir  metraščio 
„Kaleidoskopas“  skaitytojus.  Man,  kaip  Lietuvos  ambasadorei 
Belgijoje, nepaprastai malonu žinoti, jog šioje šalyje yra gyvybinga 
ir labai aktyvi tautiečių bendruomenė.
 Naudodamasi  proga  norėčiau 

dar  kartą  pasveikinti  Belgijos 
lietuvių  bendruomenę  60-ojo 
jubiliejaus  proga.  Ypatingos 
padėkos nusipelno Jūsų tėvai ir 
protėviai,  kurie  net  sunkiais 
pokario  laikais  išliko  tikrais 
patriotais  ir  nepaisydami  nepri-
teklių  įkūrė  ir  plėtojo  Belgijos 
lietuvių bendruomenę.

Džiugu, kad patriotizmo netrūksta 
ir šiandieninei kartai. Tiek puikių 
renginių, kiek sugeba suorgani-
zuoti  Belgijos  lietuvių  bendruo-
menė, mums pavydi net ir dides-

nių  tautų  atstovai.  Lietuvai  integruojantis  į  Europos  Sąjungą  ir 
NATO,  Belgijoje  gyvenančių  lietuvių  skaičius  padidėjo  keliskart. 
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Daugiausia  jauni  žmonės  atvyko  norėdami  realizuoti  savo 
sugebėjimus,  kurdami  Europos ir  savo šalies  gerovę.  Natūralu, 
kad jų supratimas apie gyvenimą svečioje šalyje yra kiek kitoks 
nei  senbuvių  Belgijos  lietuvių.  Kartais,  pasinaudojant  šiais 
skirtumais,  net  bandoma  įžvelgti  priešpriešą  tarp  Belgijoje 
gimusių,  užaugusių,  su  ja  savo  likimą  susiejusių  ir  neseniai  į 
Briuselį  atvykusių  lietuvių.  Manau,  kad  toks  požiūris  yra 
neteisingas. Žinoma, kai kuriais klausimais nuomonės skiriasi, bet 
yra ir daug bendrumų. Aktyvus dalyvavimas tokiuose renginiuose 
kaip Nacionalinis diktantas ar Lietuvių sporto žaidynės Briuselyje 
rodo, kad lietuviai Belgijoje yra vieningi.

Norėčiau palinkėti, kad tokių bendrų iniciatyvų būtų kuo daugiau. 
Lietuvos  ambasada  Belgijoje  yra  pasirengusi  visokeriopai 
bendradarbiauti. Tik dalyvaudami lietuviškuose renginiuose, ben-
draudami gimtąja kalba išsaugosime Belgijos lietuvių bendrumą ir 
gyvybingumą.

2009-aisiais  metais  minėsime Lietuvos  vardo,  o  kartu  ir  pačios 
Lietuvos tūkstantmetį. Ruošdamiesi šios datos paminėjimui daug 
ką  galėtume  nuveikti  kartu.  Tai  bus  dar  viena  puiki  proga 
kultūriniams renginiams, kai galėsime patys pasidžiaugti ir visiems 
priminti apie valstybę, kuria didžiuojamės. 

Baigdama šį kreipimąsi, norėčiau prisiminti žymaus lietuvių išeivio, 
Niujorke gyvenančio menininko Jono Meko žodžius: „Aš pažįstu 
tik vieną naujųjų emigrantų šaką. Tą, kuriai viskas įdomu“. 

Linkiu, kad ir BLB papildytų tie naujai atvykusieji, kuriems svarbi 
Lietuvos idėja ir jos įprasminimas Belgijoje.
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Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Sveikinimas Lietuvos valstybės dienos proga

Brangūs tautiečiai!

Liepos  šeštoji  –  pirmojo  suvienytos  Lietuvos  valstybės  valdovo, 
kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventė – tai proga prisiminti 
pirmąjį  ir  vienintelį  Lietuvos  karalių  –  asmenybę,  pranokusią  savo  laiką. 
Istorijos šaltiniuose Lietuvos karalius vadinamas Mindaugu Išmintinguoju – 
XIII  a.  pradžioje  jis  savo  lankstumu  sužlugdė  daugelį  Kryžiuočių  ordino 
planų. Bene ryškiausiais Mindaugo politikos žingsnis – krikščionių tikėjimo 
priėmimas. 

Karūną,  kurią  tuomet  valstybių  vadovams  suteikdavo  popiežius,  galime 
laikyti  didžiuliu  valstybės  laimėjimu.  Rytiniame Baltijos  krante tik  lietuviai 
buvo  įkūrę  karalystę.  Šventajam  Sostui  įsteigus  vyskupiją,  atsirado 
galimybė steigti aukštąją mokyklą, įsilieti į krikščioniškąją Europos kultūrą ir 
plėtotis baltų tradicijoms. 

Mindaugo  karūnavimo  dieną  verta  laikyti  Lietuvos  valstybės  europinio 
pripažinimo diena. Nors okupacijos dešimtmečiais primiršta visa, kas buvo 
tautiška,  atkūrus  nepriklausomybę  vėl  švenčiame  Valstybės  dieną  ir 
mename senąją Lietuvos valstybingumo istoriją. 

Liepos  šeštoji  –  diena,  kai  tapome  valstybe,  todėl  norisi  pasveikinti 
kiekvieną  lietuvį  ir  kitatautį,  šiandien  kuriantį  šimtmečius  siekiančią 
valstybės  istoriją,  darnios,  saugios  ir  klestinčios  valstybės  viziją  bei 
kiekvieną  tautietį,  nešantį  tautos  žiburį  tolimiausiuose  pasaulio 
kampeliuose.  Linkime,  kad Jūsų darbai  ir  mintys  padėtų  sukurti  Lietuvą, 
kurią savo vizijoje matė pirmasis Lietuvos karalius Mindaugas. 

Tautinių mažumų ir išeivijos departamento 
prie LR Vyriausybės 
Generalinis direktorius
Antanas Petrauskas
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Belgijos Lietuvių Bendruomenei 60 metų   

Belgijos Lietuvių Bendruomenė 2007 metų kovo 3 d. šventė savo 
veiklos 60-metį.

Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo prel. E. Putrimas.

Po  Mišių  apie  250  žmonių  susirinko  Šv.  Onos  pilyje  į  šventę, 
kurios  metu  skambėjo  Vytauto  V.  Landsbergio  dainos  ir  eilės, 
buvo prisiminta  bendruomenės istorija,  pakelta taurė už lietuvių 
vienybę bei lietuvybės išlaikymą.

Šventės pradžioje Belgijos LB istoriją savo kalbose priminė BLB 
pirmininkė  Aurelija  Goris  -  Norienė  ir  BLB  iždininkė,  išeivijoje 
lietuviškoje šeimoje gimusi Regina Pauliukovaitė.

Jubiliejaus  proga  gavome  sveikinimus  iš  Pasaulio  Lietuvių 
Bendruomenės  pirmininkės  Reginos  Narušienės,  Tautinių 
Mažumų  ir  Išeivijos  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos 
vyriausybės  direktoriaus  Antano  Petrausko,  Lietuvos  garbės 
konsulo Belgijoje Daniel Bacquelaine, Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos  pirmininko  Stasio  Kuliavos,  o  taip  pat  iš  Didžiosios 
Britanijos,  Prancūzijos,  Vokietijos,  Ispanijos,  Estijos,  Kanados 
lietuvių bendruomenių pirmininkų. 

Bendruomenę  savo  kalboje  pasveikino  JE  Ambasadorius  prie 
NATO Linas Linkevičius. Ambasadorė Nijolė Žambaitė perskaitė 
bei  perdavė  sveikinimo  raštus  nuo  JE  LR  Prezidento  Valdo 
Adamkaus, LR Ministro pirmininko Gedimino Kirkilo, LR Užsienio 
reikalų ministro Petro Vaitiekūno.

Belgijos  Lietuvių  Bendruomenės  šventę  savo  apsilankymu 
pagerbė  Europos  Parlamento  narys,  Nepriklausomybės  akto 
signataras, prof. Vytautas Landsbergis su žmona.
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BLB  Valdyba  įteikė  gėles  bei  nedidelę  atminimo  dovaną  kaip 
padėką  Ambasadoriui  Linui  Linkevičiui  už  iniciatyvą  ir  didžiulę 
finansinę paramą, referentei Sigitai Matulevičienei už nepaprastai 
didžiulę  organizacinę  pagalbą,  Ambasadorei  Nijolei  Žambaitei, 
Ambasadoriui  Ryčiui  Martikoniui  ir  Ministrui  Patarėjui  Erikui 
Petrikui  už  paramą  rengiant  šią  šventę,  bei  ilgametei  aktyviai 
bendruomenės  veikėjai  Bronei  Gailiutei  už  gražių  tradicijų 
išlaikymą.  BLB  garbės  pirmininkė  Stasė  Baltus,  ilgus  metus 
vadovavusi bendruomenei, dėl ligos negalėjo dalyvauti šventėje, 
bet BLB Valdyba ją aplankė ir pasveikino namuose.

BLB pirmininkė

Dr Aurelija Goris-Norienė
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Reginos Pauliukovaitės kalba BLB 60-mečio proga 

Tarp  jūsų  tikriausia  yra  šeimų, 
kurios po Antrojo Pasaulinio karo 
laukė,  kad  iš  Vokietijos  namo 
grįžtų sesuo, sūnus, duktė, brolis. 

Traukinys  iš  ten  išvažiavo,  bet 
Lietuvoje nesustojo: vežė žmones 
į  Sibirą.  Tie,  kurie  pasiliko 
Vokietijoje, buvo pabėgėliai. Tada 
sakydavo  «dipukai»  (displaced 
persons). 

Gyvenimas buvo sunkus. Kur rasti 
darbo?  Kur  gyventi?  Kur  sukurti 
šeimą?  Belgijos  kasyklos  priėmė 
darbininkų,  ir  daug  lietuvių 
pasirašė, kad dirbs kasyklose, po

žeme, penkis metus. Penkeri metai - ilgas laikas.

Lietuviai apsigyveno Belgijoje - Limburge, Lieže, Charleroi - ten, 
kur  tada  buvo  anglių  kasyklos.  Po  tų  pirmųjų  penkerių  metų 
pasiliko, nes išvažiuoti kitur reikėjo pinigų.
Negalėjai pasirinkti, kada, kur išvažiuosi, kur gyvensi ir galų gale - 
kokioje žemėje būsi palaidotas.
Daug lietuvių guli šaltoje svetimoje žemėje. 
Užaugti be močiutės, neturėti pusbrolių, nežinoti, kas yra dėdė ar 
teta… Mūsų šeima nebuvo didelė - rinktiniai draugai, kiti lietuviai, 
kurie  irgi  nebegalėjo  grįžti  į  tėvynę.  Jie  mums  padėdavo,  kai 
apnikdavo rūpesčiai,  ir  kartu su mumis dainuodavo, kai  būdavo 
džiaugsmo.

9



Šiandieninė  emigracija  yra  visai  kitokia.  Žmonės  atvažiuoja  į 
Belgiją padirbėti, ištekėti,  ilgiau ar trumpiau pagyventi. Jie patys 
nusprendė,  kada  išvažiuos  iš  Lietuvos,  kur  dirbs,  kur  ir  kaip 
gyvens. Kada norės, grįš į savo tėvynę. Labai svarbu, kad ir jie 
išlaikytų ryšius su kitais lietuviais. 

I would like to invite those who have chosen to live in Belgium not 
only to keep in touch with the other migrants from Lithuania but 
also, and perhaps more importantly, to explore this small surreal 
country  full  of  hidden  treasures  and  to  keep  an  open  mind, 
although living abroad is not always very easy. Belgians are easy-
going, like to enjoy life and its pleasures, be they small or great. 
Belgians and Lithuanians have a lot in common from that point of 
view.

La Communauté des Lituaniens de Belgique ne peut vivre que par 
vous, pour vous et avec vous. Nous attendons vos suggestions. 
Nous désirons vous communiquer notre enthousiasme. N’hésitez 
pas à participer à nos excursions, à nos soirées et à nos fêtes.

Vele Vlaamse mannen hebben een Litouwse vrouw gekozen. De 
kinderen  van  deze  huwelijken  zullen  misschien  in  twee  talen 
opgroeien. De moedertaal en de taal van de vader. Dat is Europa 
in gang. Vrede wordt dag na dag opgebouwd door concrete kleine 
dingen. Door tolerantie en vriendschap. Op onze manier kunnen 
wij ook bijdragen tot een mooie Europese realiteit.

Ačiū visiems!
Bruxelles, 2007.3.3
Regina Pauliukovaitė
(Tėvai: Parfirius Pauliukovas ir Alfonsa Žižytė)
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Belgijos lietuvių istorijos - Sumaišyti gyvenimai
Su Viktoru Bukausku kalbėjosi Kristina Roekaerts
Įvadas ir redakcija Daivos Bradaitytės 

Viktoras Bukauskas. Toks maloniai besišypsantis kaimo žmogus. 
Gyvena netoli Antverpeno, laiko arklių, lietuviškai nekalba jau 40 
metų. Girdėjo, kad Lietuva – dieviškas kraštas. Gal dar nuvažiuos 
ten. Bet jo istorija prasideda būtent Lietuvoje tą dieną, kai 14 metų 
paauglė,  būsima  jo  mama,  per  karą  buvo  išvežta  darbams  į 
Vokietiją. 

Nuotraukos iš Pauliukovų šeimos archyvo

Lietuvoje  gyvenantys  giminaičiai,  į  pagalbą  pasitelkė  net 
televizijos laidą 'Atleisk', ieškojo jūsų mamos. O surado jus. 
Mano  mamos  ieškojo  mano  pusseserė  iš  Panevėžio,  mano 
mamos sesers dukra. Ji iš kažkur gavo adresą, bet pagal jį nieko 
nerado,  todėl kreipėsi  į laidą  'Atleisk'.  Į  Belgiją  ieškoti  mano 
mamos  ir  dar  vieno  žmogaus  atvyko  du  žurnalistai.  Jie 
paskambino į savivaldybę, kurioje mama kažkada gyveno ir ten 
sužinojo,  kad  ji  jau  mirusi.  Tačiau  iš  buvusios  mamos 
kaimynės gavo  mano  mobilaus  telefono  numerį  ir  paskambinę, 
paklausė, ar galiu atvykti pasikalbėti. Iš pradžių nelabai supratau, 
ko jie iš manęs nori... Su lietuviais kalbėjome angliškai. Lietuviškai 
nekalbu  jau  40  metų.  Lietuvoje  taip  pat  niekada  nebuvau. 
Sovietiniais  metais  negalėjau,  nes buvau pabėgėlio  sūnus.  Gal 
dar nuvažiuosiu. 
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Neturėjote su kuo šnekėti lietuviškai?  
Pažinojau  vieną  mano  metų  žmogų,  bet  jis  toli  gyveno,  kiti 
priklausė vyresnei - mano tėvų – kartai. Be to, tada čia nebuvo 
tiek daug lietuvių kaip dabar. Su savo mama ir patėviu kalbėjome 
lietuviškai,  bet  kai  išėjau  dirbti,  neturėjau  ryšių  su  tėvais  ir 
pamiršau. 

Nebandėte ieškoti lietuvių draugų? 
Reginą (Pauliukovaitę)  pažinojau vaikystės metais.  Jai  buvo 10 
metų, kai jos šeima persikraustė į kitą vietą. Kiekvienas turėjom 
savo gyvenimą. Jei  būčiau turėjęs daugiau giminių,  pusseserių, 
pusbrolių, galbūt būčiau daugiau lietuvių pažinojęs. 

Ar turite brolių seserų?
Taip vieną, pusiau brolį. 

Gal galite truputį papasakoti apie savo mamą, ji buvo išvežta 
iš Lietuvos labai jauna? 
Per  karą,  kai  Lietuva  buvo  okupuota  vokiečių,  rinko  žmones 
darbams Vokietijoje. Motinos sesuo buvo 4 metais vyresnė ir iš 
tikrųjų  ji  turėjo  važiuoti,  tačiau  kai  vokiečiai  atėjo  jos,  ji  kažkur 
pasislėpė. Mano mamos tėvams net į galvą neatėjo, kad jie gali 
paimti 14  metų  vaiką.  Bet  kadangi  nebuvo  vyresnės sesers, 
jie išsivežė mano mamą. Vokietijoje ji nebadavo, bet turėjo labai 
sunkiai dirbti. 

Kur ji dirbo? 
Pas ūkininką, nežinau, kurioje vietoje. Ji pasakojo, kad vieną kartą 
buvo taip pavargusi,  kad atsigulusi iš karto užmigo ir taip kietai 
miegojo,  kad  negirdėjo  pavojaus  aliarmo,  skelbiančio  būsimą 
bombardavimą. Kiti pasislėpė rūsyje, pradėjo dairytis, kur Lionė ir 
kažkas  pasakė,  kad  ji  viršuje  miega.  Kai  bombardavimas 
pasibaigė,  visi  galvojo,  kad  jos  jau  nebėra,  tačiau  ji  laimingai 
išmiegojo. 
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Kiek jūsų mamai buvo metų, kai jūs gimėte? 
Ji buvo labai jauna, aš gimiau 1946 metais, o iš Lietuvos ją išvežė 
1941-aisiais.  Tikriausiai  ji  buvo  18-19  metų.  Mačiau  jos 
nuotraukas,  darytas  iškart  po  karo,  ji  tikrai atrodė  kaip  jauna 
mergaitė. 

O kas jūsų tėvas? Ar buvote su juo 
susitikęs? 
Jo niekada nemačiau.  Jis  buvo lenkų 
kilmės  amerikiečių  armijos  kareivis. 
Mama  pasakojo,  kaip  su  juo 
susipažino.  Kareiviai  ateidavo  į  ūkį  ir 
kartais kalbėdavo lenkiškai. Ji tą kalbą 
suprato, todėl pradėjo su jais bendrauti 
ir  galiausiai  vieną  įsimylėjo.  Kai  aš 
gimiau,  pasklido  gandas,  kad  tas 
kareivis turi kitą moterį. Sužinojęs apie 
mane jis  sugrįžo pas motiną ir  norėjo 
susitaikyti. Tačiau mano mama neno-

 

rėjo,   pasakė  "ne".  Ji  buvo  labai  jauna  ir  klausė  savo  jausmų 
(nepagalvojo,  kad  karas  viską  sumaišo  žmonių  gyvenime). 
Namuose  buvo  daug  nuotraukų,  viena  -  kareivio  su 
amerikietišku šalmu. Kai buvau didesnis, mama pasakė, kad tai 
mano tėvas. Vėliau ji  ištekėjo už Balio Stasiukėno ir jiems gimė 
sūnus Romualdas.  

Kaip sugyvenote su savo patėviu? 
Kaip  čia  pasakius…  Kai  jis  gyveno  su  mano  motina,  niekada 
blogai  su  manimi  nesielgė.  Tik  vėliau  iš  kitų  sužinojau,  kad jis 
nebuvo nei labai geras žmogus, nei geras vyras savo žmonai. Kai 
mano mama susipažino su kitu, man buvo maždaug 14 metų. Tas 
kitas  vyras  buvo  daug  jaunesnis  už  ją!  Galvojau,  kad  tai 
neįmanoma.  Buvau  labai  sukrėstas.  Įvyko  skyrybos.  Manęs 
paklausė,  su  kuo  noriu  gyventi:  su  mama  ar  su  tėvu.  Ir  aš 
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pasakiau, kad noriu likti su tėvu. Romualdas irgi su juo pasiliko. 
Policijos biure man priminė, kad tai netikras tėvas, pasakiau, kad 
žinau. Jis buvo Stasiukėnas, o aš Bukauskas. Po kurio laiko jis 
atvirai parodė, kad aš ne jo vaikas. 

Bet  kai  jūsų motina  ištekėjo  už  Stasiukėno,  jums buvo  tik 
vieni metukai. 
Taip, tačiau aš buvau ne jo kraujas. Per karą patėvis turėjo bėgti 
iš Lietuvos. Per rusų okupaciją, jis tarnavo Lietuvos armijoje. Bet 
jai greitai sužlugus, pasitraukė pas partizanus. Atėjus vokiečiams 
daug lietuvių kartu su jais kariavo prieš rusus.  Paskui vėl  rusai 
užėjo, o mano patėvis nenorėjo rizikuoti ir pabėgo į Vokietiją. Čia 
buvo sugautas ir sėdėjo amerikiečių karo belaisvių stovykloje. Kai 
patėvis mirė, mano broliui atiteko namas, kuriame mes gyvenome. 
Bet paaiškėjo,  kad patėvis jau Lietuvoje buvo vedęs ir  niekada 
neišsiskyręs. Vedybos su mano motina buvo kaip ir nelegalios. Iš 
pirmos  santuokos  Lietuvoje  jis  turėjo  sūnų.  Romualdas  turėjo 
daug problemų su turto paveldėjimu. 

Visą laiką gyvenote su patėviu? 
Ne, iki 17 metų, kol baigiau mokyklą. Mano tėvas gerai uždirbdavo 
anglių kasykloje. Tada mes gyvenome Genke. Kaimynai - lietuvė 
ir ukrainietis - turėjo dukrytę, kuri  buvo 2-3 metais jaunesnė nei 
aš. Kiekvieną sekmadienį iš mano tėvo ji gaudavo 100 frankų. Tuo 
metu  tai  buvo  dideli  pinigai.  Aš  gaudavau  tik  dvidešimt,  ir  tai 
reikėdavo prašyti. Kai apie tai sužinojau, man buvo labai skaudu. 
Juk nenormalu, kad kažkieno dukra iš  kito tėvo gauna daugiau 
nei jo paties vaikai. Tada aš ir išėjau iš patėvio namų. 

Ką toliau darėte, studijavote? 
Studijuoti  nieko  nestudijavau,  vidurinėje  buvau  labai  geras 
mokinys,  norėjau  studijuoti  chemiją  ar  biologiją,  bet...  Baigiau 
mokyklą ir ėjau dirbti. Pradėjau Genk 'Forde', paskui persikėliau į 
Antverpeną,  ten  dirbau  fabrike,  kur  gamina  dirbtines  lubas. 
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Chemijos gamykla  buvo  paskutinė  mano  darbovietė,  nes  mūsų 
skyrių uždarė ir reikėjo išeiti į išankstinę pensiją. 

O motina – ar ji visiškai dingo iš jūsų gyvenimo?
Aš buvau labai šokiruotas jos poelgio, todėl ilgą laiką neturėjau 
jokio ryšio su ja.  Kai subrendau, ėmiau galvoti,  kad ne vien tik 
mama dėl to kalta, gal ir tėvas. Pradėjau jos ieškoti. O ji per visą 
tą  laiką  lietuviškai  irgi  beveik  neištarė  nė  žodžio,  todėl  kai 
susitikome, kalbėjomės flamandiškai. 

Tai jūs ją visgi suradote? 
Taip,  mama  gyveno  Houthalene,  80  km  nuo  mūsų.  Bet  ji 
nepagydomai  sirgo  vežiu.  Ji  paprašė,  kad  jai  būtų  padaryta 
eutanazija. Paskutinę  dieną pasikvietė  visus  -  mano  žmoną, 
vaikus  ir  mano  brolį  su  šeima.  Su  kiekvienu  iš  mūsų  atskirai 
pakalbėjo. Tai,  ką  pasakė  man  -  labai  asmeniška.  Aš  niekad 
neklausiau, ką ji kalbėjo mano žmonai ar mano sūnums Svenui ir 
Dmitrijui. Vaikai atvažiuodavo jos aplankyti, taip pat per atostogas 
paviešėdavo po savaitę.  Mama visada sakydavo,  kad Dmitrijus 
per mažai valgo. 

 Kada sukūrėte šeimą? 
Vedžiau  1974  metais.  Savo 
žmoną  Michèle  sutikau  žirgų 
manieže.

Todėl  ir  dabar  namuose 
turite arklių? 
Taip,  mes  abu mėgstame 
jodinėti.

 

Ačiū už pokalbį.
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Belgijos lietuvių vaikai priima Pirmąją Komuniją
Jurgita Žemaitytė

Per Sekmines Briuselyje 16 lietuvių vaikų pirmą kartą priėmė Švč. 
Sakramentą. Į vaikų šventę iš Lietuvos atvyko vyriausiasis kariuo-
menės ir Belgijos lietuvių kapelionas generalvikaras g. kan. Juozas 
Gražulis.  Vaikai Susitaikinimo ir Eucharistijos  sakramentams 
ruošėsi  beveik  keturis  mėnesius.  Jų  užsiėmimai  vyko  Foyer 
Cathilique Européen patalpose. Pastaroji organizacija įkurta prieš 
kelis  dešimtmečius  yra  skirta  užsieniečių,  kurie  dirba  Europos 
Sąjungos  institucijose,  sielovadai.  Joje  veikia  vokiečiai  skautai, 
lenkų,  italų  jaunimo grupės ir  kt.  Pirmą kartą  Foyer  Catholique 
Européen priglaudė ir Belgijos lietuvius, kur vaikai sakramentams 
ruošėsi  lietuviškai.  Kassavaitiniuose  užsiėmimuose  kol  vaikai 
mokydavosi tikėjimo tiesų ir religinės praktikos, tėvams vykdavo 
atskiri  užsiėmimai.  Su  tėvais  apie  Eucharistiją,  maldą,  Dievo 
gailestingumą  ir  kt.  kalbėjosi  lietuvės  teologijos  studentės  iš 
Liuveno universiteto Viktorija Urbonaitė ir Agnė Šešeikaitė, lietuvis 
domininkonas bebaigiantis studijas Belgijoje Paulius Rudinskas ir 
keletas  kunigų  iš  Didžiosios  Britanijos,  Šri-Lankos,  Airijos  ir 
Vokietijos, kurie dirba Briuselyje.

Daugumos vaikų, kurie priėmė Atgailos ir Eucharistijos sakramen-
tus,  tėvai  dirba  Lietuvos 
diplomatinėse  atstovybėse 
Briuselyje  arba  Europos 
Sąjungos institucijose. Jei 
pirmieji anksčiau ar vėliau 
grįš  į  Lietuvą,  antrieji 
Briuselyje  užtruks  kiek 
ilgėliau.  Dėl  to  Belgijos 
lietuviai  itin  džiaugiasi 
vaikų paruo-šimu Pirmajai 
Komunijai Briuselyje.
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Trumpai apie seminarą  “Šventės ir bendruomeniškumo 
ugdymas”
Rasa Vilčiauskaitė

Šių  metų  kovo  7-9  dienomis  Tautinių  mažumų  ir  išeivijos 
departamentas kartu su Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi 
centru  ir  Lietuvos  liaudies  kultūros  centru  organizavo  seminarą 
“Šventės  ir  bendruomeniškumo  ugdymas”.  Šiame  seminare  aš 
atstovavau Belgijos Lietuvių Bendruomenę. 

Jame pranešimus apie šventės kultūrinę ir socialinę prasmę, apie 
valstybinės šventės organizavimą, kalendorinių švenčių minėjimą, 
šiuolaikinio  folkloro  interpretavimą  skaitė  įžymūs  lektoriai:  I. 
Bierontaitė, I.  Seliukaitė, L. Klimka, Z. Kelmickaitė. Docentės Z. 
Kelmickaitės  ir  ansamblių   “Sutaras”  bei  “Ratilio”  organizuotoje 
vakaronėje galėjome išmokti lietuviškų šokių, dainų. 

Lietuvos liaudies kultūros centre T. Jurkuvienė pristatė aukštaičių 
tautinių  drabužių  parodą,  papasakojo  apie  tautinio  kostiumo 
dėvėjimo  tradicijas.  S.  Liauša  papasakojo  apie  dainų  švenčių 
tradiciją, pristatė parodą apie dainų švenčių istoriją. 

Seminaro dalyviams buvo pristatyta  “Culture live Vilnius -  2009 
Europos  sostinė”  programa.  Plačiau  apie  šią  programą: 
www.vilnius2009. lt

Savaitgalį dalyvavome “Aukso paukštės” nominacijų teikimuose.

Seminare sužinojau daug įdomios ir naudingos informacijos, kurią  
bandysiu pritaikyti BLB veikloje.
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Wouteris Venken: ”Kaip man tada patiko lietuvių kalbos 
skambesys...”

Mano  vardas  -  Wouteris  Venken.  Esu  belgas  ir  gyvenu 
Antwerpene. Manęs dažnai klausia,  kaip atsitiko,  kad moku 
kalbėti  lietuviškai.  Žinoma, ne puikiai,  bet  vis  tiek šiek tiek 
moku.

Beveik  prieš  aštuonetą  metų  gavau  stipendiją  iš  ministerijos 
vienerius  metus  mokytis  Lietuvoje.  Belgijoje  baigiau  rusų  ir 
prancūzų  kalbos  vertimo  studijas  ir  norėjau  toliau  studijuoti 
užsienyje. Patraukliausia šalis buvo Rusija, tačiau dėl labai griežtų 
sąlygų,  maniau,  kad neturėsiu  šansų ten  išvykti.  1998 m.  kaip 
Erazmus  studentas  Maskvoje  mokiausi  3  mėnesius.  2001  m. 
keliavau  po  Sibirą,  buvo  fantastiška.  Dar  viešėjau  Peterburge, 
Kaukaze ir Karelijoje.   

Mano  rusų  kalbos  profesorius,  pats  rusas,  kartą  pasakė,  kad 
Kaune  ir  Tartu  (Estijoje)  yra  geri  universitetai.  Kodėl  išsirinkau 
Kauną, negaliu paaiškinti. Išvykau į Vytauto Didžiojo universitetą, 
studijuoti  pagal  Baltijos  Studijų  programą.  Tada  visai  nieko 
nežinojau nei apie Lietuvą, nei apie jos istoriją. Negaliu sakyti, kad 
ir  dabar  visiškai  pažįstu  Lietuvą,  lietuvių  charakterį.  Kaip  kad 
nežinau, kas yra tikras belgas ar flamandas. 

Iš  pradžių  neįsivaizdavau,  kaip  lietuviai  į  mane  žiūrės.  Kaip 
į atvykėlį  iš  Vakarų?  Galvojau,  kad  tai  neturtingas  kraštas,  kur 
iškart  išsiskirsiu  kaip  "turtingas"  belgas,  maniau,  kad  žmonės 
korumpuoti, policija taip pat...  

Gerai  prisimenu pirmą vakarą Lietuvoje.  Mokėjau rusiškai  ir  be 
problemų  galėjau  susišnekėti.  Atsimenu,  kaip  man  tada  patiko 
lietuvių  kalbos  skambesys.  Dabar  dar  labiau  patinka,  nes  jau 
suprantu, kas kalbama. Tokios melodingos, linksmos kalbos dar 
niekada negirdėjau, ypač kai ja šneka moterys. 
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Tačiau  nustebino  daugelio  lietuvių  nenoras  bendrauti  su 
užsieniečiais.  Pirmas  kontaktas  daugeliu  atvejų  taip  ir  likdavo 
paviršiuje. Man, kaip uždaro būdo žmogui, buvo sunku užmegzti 
pažintis.  Pažinojau  keletą  merginų,  įtariau, kad  jos  norėjo  iš 
manęs kažko daugiau. Bet dėl mano drovumo nieko neišėjo. 

Lietuvoje  sužino-
jau,  kad  yra  toks 
pasakymas „Ramus 
kaip  belgas“.  Gal 
todėl, kad žmonėms 
atrodžiau  ramus, 
jie galvojo, kad visi 
belgai  yra  ramūs. 
Bet  jūs  tikriausiai 
geriau  žinote,  iš 
kur  toks  posakis 
atsirado!

Universitete priklausiau užsieniečių grupei ir tai buvo fantastiška. 
Mokėmės  apie  didžią  Lietuvos  istoriją.  Dabar  žinau,  kas  buvo 
Mindaugas, Vytautas, Gediminas. Literatūros paskaitose skaitėme 
Žemaitės,  Donelaičio,  Maironio  kūrinius.  Buvo  sunku,  bet  labai 
įdomu.  Kauno Čiurlionio muziejuje  apžiūrėjome M. K.  Čiurlionio 
paveikslus,  klausėmės jo  sukurtos muzikos.  Man tai  buvo visai 
naujas pasaulis. Neseniai atradau Kernagį. Jis man labai patinka. 

Gyvenant  Kauno  bendrabutyje  pasitaikydavo  šiokių  tokių 
sunkumų. Buvo nelengva bendrauti su vietiniais studentais, todėl 
kad  užsieniečiai  turėjo  privilegiją  gyventi  antrame  aukšte,  kur 
lietuviams buvo draudžiama užeiti. Bet vis tiek bendravome ir iki 
šiol su draugais iš tų laikų palaikome ryšį. 

Baigęs mokslus vis grįždavau į  Lietuvą,  į  Kauną,  kartais  vieną, 
kartais daugiau kartų per metus. Tuomet dar nepažinojau lietuvių, 
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gyvenančių  Belgijoje,  todėl  čia  neturėjau  galimybės  kalbėti 
lietuviškai.  Belgijoje  dėstau,  todėl  turiu  daug  laisvo  laiko,  galiu 
lengvai išvažiuoti,  aplankyti  pažįstamus ir  draugus. Šiais metais 
nevažiuosiu,  nes  išsikraustau  į  Vokietiją,  kur  pirmosiomis 
savaitėmis ieškosiu darbo ir todėl negalėsiu sau leisti atostogauti. 

Vėliau, kai sužinojau apie Belgijos lietuvių bendruomenę, parašiau 
vieną  el.  žinutę  ir  kiek  daug  iš  jūsų  tuojau  atrašė,  kad  norėtų 
bendrauti!  Daug žmonių stebėjosi,  kad yra  nelietuvių  mokančių 
lietuviškai.  Net vieną kartą žurnalistas Linas Balsys, ruošdamas 
programą “Arti Toli”, atvažiavo į Antverpeną filmuoti. Labai smagu 
buvo.

Ką dar galima Belgijoje nuveikti, mokant lietuvių kalbą? Nuo 2004 
metų gegužės reikia daugiau lietuvių kalbos vertimų ir aš kartais 
dirbu kaip vertėjas, bet, manau, per mažai. 

Iš viso galiu susikalbėti olandų, prancūzų, anglų, vokiečių, rusų, 
estų  ir  lietuvių  kalbomis.  Pirmųjų  keturių  mokiausi  mokykloje. 
Prancūzų kalbą dar studijavau vertėjų mokykloje ir dabar naudoju 
versdamas. Angliškai bendrauju su savo draugais ir pažįstamais 
užsieniečiais. Vokiečių kalbos žinios kur kas pagerėjo, nes mano 
draugė yra  vokietė.  Rusų kalbos mokau kitus  ir  kalbu su savo 
draugais  čia,  Belgijoje.  Mano estų  kalba  po  truputį  nyksta,  bet 
karts nuo karto dar praktikuoju, ypač versdamas. 

Esu  labai  patenkintas,  kad  manęs  paprašė  parašyti  apie  savo 
patirtį, susijusią su Lietuva ir lietuviais. Norėčiau daugiau kalbėti 
lietuviškai  ir  versti  lietuvišką  grožinę  literatūrą  į  olandų  kalbą. 
Ankščiau jau truputį  taip ir  dariau (išverčiau Kudirkos satyras ir 
Smetonos  biografiją),  bet  pačiam  trūksta  disciplinos  užsiimti 
tokiais dalykais. Pažiūrėsim, gyvenimas dar nesibaigė.
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Belgijos Lietuvių Bendruomenėje įkurta lietuviška mokyklėlė
Mokytoja Rasa Vilčiauskaitė

Mintis įkurti lietuvišką mokyklėlę kirbėjo jau anksčiau, bet ji dienos 
šviesą išvydo 2007 metų pradžioje. Apklausa parodė mokyklėlės 
poreikį, tad buvo nuspręsta nedelsiant imtis veiklos. Kovo mėnesį 
prasidėjo  lietuvių  kalbos  pamokos  suaugusiems.  Užsirašė  net 
aštuoni kandidatai, bet pamokas pradėjo lankyti trys. Džiugu ir tai, 
kad BLB mokyklėlė gavo klasę Ganshoren kultūros centre. Buvo 
surengti  du  Vaikų  klubo  užsiėmimai.  Juose  atliekant  įvairius 
darbelius,  žaidžiant,  dainuojant,  vaidinant  buvo lavinami  lietuvių 
kalbos įgūdžiai. 
Tikimės, jog kitais metais pavyks suburti dar didesnį būrį mokinių.

Vyresniesiems mokiniams uždavėme kelis klausimus:

Kodėl tu mokaisi lietuvių kalbos? Ar nesunku?
Styvenas:
– Mokausi,  kad galėčiau bendrauti  lietuviškai  su mano draugės 
tėvais ir jos draugais. Be to, dažnai važiuoju į Lietuvą, o ten noriu 
kalbėti lietuvių kalba. Mokytis man labai patinka, bet labai sunku. 
Dar teks išlieti daug prakaito, kol gerai kalbėsiu lietuviškai.
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Reinoutas:
–  Aš studijuoju  lietuvių  kalbą  todėl, kad noriu  suprasti  ką  kalba 
mano  žmona  ir  dukrytė.  Taip  pat,  kad  susišnekėčiau  su  savo 
uošviais, nes jie nekalba angliškai nei vokiškai. Aš jau labai daug 
suprantu, bet gramatika ir rašyba dar stringa. Man labai  patinka 
lietuvių pamokos ir aš noriu daugiau mokytis, bet nežinau, ar jų 
dar bus.

Mišelis: 
– Mano žmona Kristina yra lietuvė, mes turime dukrą. Dabar mūsų 
mergaitei 2 metukai ir 3 mėnesiai. Ji pradeda kalbėti lietuviškai su 
savo  mama.  Man  yra  labai  svarbu  ją  suprasti.  Taip  pat  noriu 
šnekėtis su savo žmonos tėvais. Jie kalba tik lietuviškai ir rusiškai, 
bet aš nesuprantu rusiškai. Jei kalbėčiau lietuviškai, būtų lengviau 
bendrauti  su  mūsų  draugais  Lietuvoje.  Dabar  aš  kalbu  su  jais 
angliškai.  Galiausiai  kalbėti  lietuviškai  yra būtina,  jeigu aš noriu 
pažinti Lietuvą ir lietuvius.
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Maži pastebėjimai apie lietuviškas Jonines 
Daiva Bradaitytė

Šiemet,  birželio 23 dieną šventėme Jonines.  Kaip ir  praėjusiais 
metais - iš šeštadienio į sekmadienį. Tų, kurie nepabijojo šiek tiek 
debesėto  dangaus,  laukė  graži  staigmena:  La  Hulpe  kaimelyje 
iškrito  gal  tik  penki  lašai  lietaus,  sutemus  mėnulis  švietė  kaip 
sidabrinis nakties dantis. Visi dėl to gerai nusiteikę ir atrodė beveik 
laimingi. Gal dar laimingi ir dėl pačios šventės, išgėrimo, išėjimo iš 
namų/darbo, taip sakant. Nuotaiką labai kėlė ir pagerinta muzikinė 
dalis su specialiai šiai progai iš Kauno atskraidintu "muzikontu" (iš 
tiesų tai jis iš Garliavos) su universalių žaidimų ir šokių programa. 
Universaliais vadinu ne tik todėl, kad juos galima žaisti/šokti ir per 
vestuves, ir per dvyliktokų išleistuves, bet kad juos žaidžia/šoka 
kartais tik vyrai, kartais tik moterys, bet trečią kartą - visi. Taigi, 
neapsiriko tie, kurie net iš Londono atriedėjo. Aišku, geriausia jų 
pačių būtų paklausti, bet iš to, kaip entuziastingai vienas vyrukas 
iš  "londoniečių"  būrio  nešė  rąstą,  skirtą  sudegti  iškilmingame 
Joninių lauže, drįstu daryti išvadą, kad tikrai nesigraužė, jog tiek 
brangaus kuro sudegino kelionei į Belgiją. 

Lietuvių draugas Jean kaip ir pernai davė savo virtuvę valgiams 
suruošti, kiemą – stalams pastatyti ir suimprovizuoti šokių aikštelę, 
pievą – mums visiems pasivaikštinėti, vaikams palakstyti, o gale 
tos  pievos  vietelę  vėlai  vakare  didžiulį  laužą  sukurti  –  jau  tokį 
efektingą,  kad   aplinkiniai  medžiai  nuo  liepsnos  apipleškėjo 
(tikriausiai net ir serbentų krūmai, bet kam čia rūpi tie serbentai, 
gal tik nostalgiškiems lietuviams). Įdomu, kas sutiko saulėtekį? O 
kas, žiūrėdamas į  to kaimuko pievas, pagalvojo:  "Ale visai  kaip 
Lietuvoj"?  Į  kito  širdį  neįlįsi,  kad ir  kaip  nagus niežtėtų.  Tačiau 
galima statistiškai  įvertinti  suvartotų  mėsos vertinukų,  mišrainių, 
bulvių, alaus ir gaiviųjų gėrimų kiekį, gal net ir kokybę ir pirmiausia 
garbės vainikais apmėtyti ne Joninių Jonus, o kepėjus ir tiekėjus 
su buhalteriais. Ačiū!  
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Akimirkos iš Antrųjų lietuvių sporto žaidynių Briuselyje

Jau  antri metai Belgijos Lietuvių Bendruomenė, LR nuolatinė 
atstovybė prie NATO, LR nuolatinė atstovybė ES, LR 
ambasada Belgijoje ir Lietuvos verslo atstovybė bendrai 
organizuoja sporto žaidynes lietuviams, gyvenantiems 
Belgijoje ir Liuksemburge. Norime pasidžiaugti, kad iš visų 
renginių, organizuojamų lietuviams, šis pritraukia 
gausiausią būrį dalyvių, svečių ir sirgalių.  

Pagrindinis šventės rėmėjas – LR Kultūros ir Sporto rėmimo 
fondas.

Pasigrožėkite smagiomis, azartiškomis šventės akimirkomis.  
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Įvairūs

Dar galite įsigyti Belgijoje gyvenančios p. Bronės Gailiūtės-Spies knygą 
"Spygliuotos tulpės". 

 Knygą galite užsisakyti pas p. Reginą Pauliukovaitę 
(Regina.PAULIUKOVAITE@ec.europa.eu) pervesdami 15 €  (įskaitant 
pašto išlaidas) į banko sąskaitą (nr. 310-0722491-24) ir nurodydami savo 
adresą. Knyga Jums atsiųs pati autorė p. Bronė Gailiūtė-Spies.
 
 
BLB 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;
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-
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subscribe@yahoogroups.com  .   BLB nuotraukų albumą galite pasižiūrėti 
šiame internetiniame puslapyje: http://belglietu.fotopic.net. 
Rudenį pasirodys BLB tinklalapis www.belglietuviai.eu, šiuo metu jis yra 
kuriamas.

BLB 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.

Penktojo “Kaleidoskopo” bendradarbiai: J. E. Dr. Nijolė Žambaitė, Aurelija 
Goris-Norienė, Regina Pauliukovaitė, Viktoras Bukauskas, Jurgita 

Žemaitytė, Rasa Vilčiauskaitė, Wouter Venken, Daiva Bradaitytė,  Michael 
Roekaerts

Dėkojame nuotraukų autoriams: 
Bronei Gailiūtei-Spies: viršelis (1956m.)
Gretai Pikutienei: viršelis (2007 m.), 15, 24 p.
Reginai Pauliukovaitei: 3, 7, 8, 10, 23 p. 
Rasai Vilčiauskaitei: 20, 21 p.
Wouter Venken: 18 p.

Numerį parengė Kristina Bradaitytė-Roekaerts
Redagavo Daiva Bradaitytė
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