
 

BLB Keliautojų Klubas  

 

Prisimenant 100 km žygį - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio 
paminėjimą 

2017 metų rudenį, žingsniuojant Flandrijos laukais, Daliai ir Gintarui kilo mintis - kodėl neatžymėjus 
2018-tųjų, Lietuvai svarbių Pirmosios Nepriklausomybės paskelbimo jubiliejaus metų, ypatingu mūsų 
Kelionių Klubo žygiu? 100 metų - kodėl nepadarius 100 km? Ilgai nelaukę sukvietėme Klubo aktyvą ir 
pradėjome po truputį  tą idėją vizualizuoti...   Mūsų keliautojai - ne sportininkai, jie įvairiausio amžiaus ir 
pajėgumo, tai  iš pat pradžių nutarėme, kad tikslas bus ne kiekvienam įveikti  100 km, o žygį sudalinti 
etapais, kad dalyviai galėtų pasirinkti eiti ar važiuoti dviračiu atstumus pagal savo galimybes.  Kad žygį 
turime baigti Lietuvos Ambasadoje Briuselyje, taip pat buvo aišku, bet kur jį  pradėti? Kokios vietos 
netoli Briuselio reikšmingiausios Lietuvai? Ir kur rasti labiausiai nepaliestą gamtą, trasas, kad keliavimas 
būtų  ir malonumas? Jei kilometrų skaičius atitinka metus, tai kodėl kiekvieno etapo metu nepaminėti 
svarbiausių atitinkamo periodo įvykių? Tarėmės, braižėme žemėlapiuose  trasas,  skirstėmės darbais. O jų 
pasirodė esant nemažai:  emblemų kūrimas, marškinėliai, susitikimų organizavimas, sudėtingos dviračių 
nuomos bei atvykimo į etapus ir išvykimo iš jų logistika, maršrutų tikrinimas, vakarienės vietos radimas, 
viktorinų ir  žaidimų vaikams rengimas,  komunikavimas, reklama, dalyvių registravimas ir t.t.   

 

Taip atrodo jaunosios dailininkės Patricijos nupieštas mūsų 100 km žygio planas 



 

 

Džiaugiamės, kad mums, Gintarui, Daliai, Jurgitai, Rūtai, Vitai, Aistei ir Julijui, pavyko tas užduotis 
įveikti.  Dirbome nemažai, vieningai ir 2018 metų rugsėjo 15 - 16 dienomis 100 km žygis įvyko. Dalyvių 
skaičius pranoko visus lūkesčius - važiavo dviračiais, ėjo ilguosius pėsčiųjų etapus arba tik lydėjo 
žygeivius keletą kilometrų nuo Woluvės parko iki LR Ambasados  daugiau kaip 150 žmonių.  Abi dienas 
buvo puikus oras ir tokia pat nuotaika!  

 

 

Keliautojų klubo komanda (iš kairės į dešinę): Gintaras, Aistė, Julijus, Jurgita, Rūta, Vita, Dalia. 

 

  



Štai trumpas žygio dienoraštis: 

Šeštadienis, rugsėjo 15 d.  I dviratininkų etapas Mechelen - Duffel - Mechelen - 25 km 

8.30 val. renkamės prie Nekkerspoel geležinkelio stoties, nusikeliame nuo mašinų savuosius ar 
pasiimame nuomojamus dviračius.   9 val. startas. 

 

I dviratininkų etapo ir viso žygio startas 

 

Kelionė dviračių takais palei kanalus ir Netės upę į Duffel'į. Šiame miestelyje gyvena seni Lietuvos 
draugai  Francina Baeten Van den Brande ir Rene Verbeke. 

Jų draugystė su Lietuva užsimezgė prieš 25 metus, 1993 metais, kuomet jie su kitais miestelio gyventojais 
priėmė pernavoti dėl sugedusio autobuso Antverpene užstrigusią ten koncertavusią folkloro grupę 
"Jievaras''. Ansamblio kvietimu tų pačių metų rugsėjį jie aplankė Lietuvą ir, pamatę šalies bei žmonių 
sunkumus, nutarė jiems padėti. Nuo to laiko Lietuvoje jie lankėsi 35 kartus, savo pačių ir miestelio 
gyventojų pastangomis į ją išsiuntė virš 40 sunkvežimių su įvairiomis pagalbos prekėmis į Panevėžį, 
Zarasus, Anykščius, Dusetas, Antazavę, Širvintas, Kauną. Jau 12 vasarų diufeliečiai priima vasaros 
atostogų grupę Lietuvos vaikų iš vaikų namų. Kasmet vasario 16-tą miestelis švenčia Lietuvos 
nepriklausomybės dieną ir jos metu miestelio aikštėje greta ES, Belgijos, Flandrijos ir Diufelio vėliavų 
suplevėsuoja ir mūsų trispalvė. 

10.30 val. Francina ir Rene mus pasitinka neįprastoje vietoje - Psichiatrinės ligoninės ir Convent van 
Bethlehem moterų vienuolyno teritorijoje - drauge su seserimi Karina, viena iš ligonius globojančių 
vienuolių. Su gaivinančiais gėrimais, sausainiais. Susitikimo vieta - ne atsitiktinė. Būtent čia, kiemelyje 
prie ligoninės koplytėlės, padėkos ženklan už suteiktą pagalbą 2009 metais buvo pastatytas pirmas 
lietuviškas kryžius (autorius Jonas Tvardauskas iš Anykščių), o 2017-siais prie naujojo vienuolyno 
pastato - ir antrasis (autorius Rimantas Zinkevičius iš Ukmergės) 



Jautrios kalbos, jaudinantis susitikimas, kurio metu beveik spontaniškai sugiedame Lietuvos himną.  
Padėkodami įteikiame Fransinai gėlių.  

 

Prie lietuviško kryžiaus. Atsitūpusi antra iš kairės sesė Karina. Stovinti su gėlėmis – Francina, dešinėje jos vyras Rene. 

 

Grįždami į Mecheleną, trumpam sustojame paminėti svarbiausių 1918 - 1943 metų laikotarpio Lietuvos 
įvykių: Nepriklausomybės atgavimą, Klaipėdos krašto prijungimą, Dariaus ir Girėno skrydį per Atlantą, 
Sovietų okupaciją.  Baigiame etapą Nekkerspoel sporto ir poilsio centro kavinėje. Tie, kurie tęsia žygį -  o  
jų dauguma - tik trumpam atsikvėpimui ir sumuštiniui.  

II dviratininkų etapas Mechelen/Nekeerspoel - Leuven  30 km 

12.45 val. startas į Leuveną. Kelionė nesudėtinga - asfaltuotu dviračių taku palei Leuveno -Dylės kanalą - 
tačiau ilga, todėl važiavimo tempas didesnis. Poilsio valandėlę paminime 1943 - 1973 metų įvykius:  karo 
pabaigą, galutinę Lietuvos okupaciją, sudėtingą pokario metą, tremtis... iki Romo Kalantos susideginimo 
Kaune.  Leuvene skubame į susitikimą Leuveno Katalikų Universitete, kur jau atėję žygį pradedantys 
pėsčiųjų etapo dalyviai.   

I pėsčiųjų etapas Leuven - Neerijse,  III dviratininkų etapas  (pėstieji - 13 km, dvir. 17 km) 

Šį etapą dubliuojame - norėjome, kad kuo daugiau žmonių dalyvautų numatytame susitikime Leuvene, 
kad galėtume drauge praleisti vakarą ir kad rytojaus dieną pėstiesiems liktų įveikiamas kilometrų 
skaičius. Taigi,  14 val. pėstieji susitinkame prie Leuveno geležinkelio stoties. Ten netrukus atsiranda 
drauge su žygeiviais I etapą dviračiu įveikęs didelis lietuvių draugas LKU dėstytojas Hugo Verkest. Jis - 
mūsų trumpos, bet įdomios ekskursijos po Leuveno centrą gidas.  15 val, jau drauge su dviratininkais, 
dalyvaujame susitikime KLU. 

 



Susitikimas Leuveno Katalikų universitete. 

15 - 16 val. Mūsų didelį būrį - apie 60 žmonių- svetingai Heilige – Geestcollege kiemelyje sutinka 
Universiteto dėstytojai prof. HugoVerkest  ir prof. Roger Burggraeve.  Palikę dviračius sekame juos 
vingiuotais seno pastato koridoriais iki erdvios ir jaukios koplyčios. Apie Leuveno Katalikų Universitete 
keletą šimtmečių studijavusius lietuvius labai gyvai pasakoja Julijus, o vėliau klausomės Universiteto 
filosofijos dėstytojo prof. Roger Burggraeve uždegančio  pasakojimo apie jam didelę įtaką padariusį iš 
Lietuvos kilusį pasaulinio garso filosofą Emanuelį Leviną.  Po bendros nuotraukos vėl iškeliaujame į 
žygį.  

 

Su profesoriumi Roger Burggraeve po jo paskaitos Leuveno katalikų universitete.  

 

16.30 val. pėstieji tęsia  ėjimą per Leuveną iki jo garsiojo Beginažo - Beginhof'o. Žaviuose 
miniatiūriniuose raudonų plytų nameliuose kažkada gyveno nepriklausomos moterys - gailestingosios 
seserys. Praėję Universiteto sporto kompleksą,  Arenbergo pilį ir seną vandens malūną, pasiekiame laukus 
ir jais palei upelius, per pievas ir miškelius pasiekiame Neerijse, kur restorano-alaus daryklos Browhuis 
De Kroon kiemelyje jau vaišinasi alumi mus aplenkę kitais keleliais važiavę dviratininkai. 

17.30 val. dviratininkai: pailsėję, užkandę ir apsižvalgę Leuvene, važiuoja  savo paskutinį ir trumpiausią 
etapą į Neerijse. 

Etapo metu tiek pėstieji, tiek dviratininkai prisiminėme  antisovietines demonstracijas Vašingtone, Baltų 
laisvės dieną, Laisvės lygos narių drąsą, Sąjūdžio atsiradimą, legendinį Baltijos kelią. Ypač šauniai 
pastarąjį paminėjo dviratininkai: iškėlę visų 3 Baltijos šalių vėliavas (estišką laiko kartu važiavusi viešnia 
estė), susikabinę rankomis jie sudainavo "Bunda jau Baltija" 



 

Baltijos kelio paminėjimas.  

 

Etapo pabaigoje sukauptų km skaičius atitinka 1990 metus! Taigi, pirmąją žygio dieną  mūsų 
pastangomis įveikti kilometrai sutampa su  periodu  nuo 1918, kai Lietuva pirmąkart atgavo 
nepriklausomybę, iki 1990 metų, kai ją atkovojo antrąjį kartą. Ar ne simboliška? 

Bendra dviratininkų-pėsčiųjų vakarienė Neerijse 

19 val - 21.30 val. Pavargę, ištroškę, praalkę, bet gerai nusiteikę vakarienės metu švenčiame Lietuvos 
Nepriklausomybės atgavimą. Dalia praveda improvizuotą ''protmūšį'' mūsų žinių apie Lietuvą 
patikrinimui. Aišku, visa tai su gera jumoro porcija  - laimi visi, pralaimėjusių nėra! Restorane 
neužtrunkame - greitai išvažiuos paskutinis autobusas, būrelis narsiųjų dviratininkų dar pasiryžę numinti 
tamsoje iki namų Briuselyje, o rytojaus dieną laukia žygio tęsinys... 

  



Sekmadienis, rugsėjo 16 diena 

II pėsčiųjų etapas: Neerijse - Jezus Eik (14 km) 

10 val., sulaukę autobuso su keliautojais, palei upelį, laukais, užkabindami Duisburgo kaimo pakraštį, 
ateiname iki Soignes miško ir gražiuoju jo Karališkuoju pasivaikščiojimo taku įveikiame  paskutinius 
kilometrus iki Jezus Eik. 

 Pakeliui paminime sudėtingus 1990 metų įvykius, 1991 sausio 13-tą, Lietuvos pripažinimą, lito įvedimą, 
krepšininkų pergalę Europos čempiunate. Ir vėl sutapimas - Jezus Eik pasiekiame 2004 - taisiais, įstojimo 
į NATO ir Europos Sąjungą metais! 

De Bosuil kavinėje mūsų jau laukia gausus į paskutinį etapą susirinkusių žygeivių būrys. Drauge mūsų 
apie 60!  

Kadangi paskutiniame etape bus sunku ramiai aptarti laikotarpio nuo 2004 iki šios dienos įvykius, apie 
juos pasikalbame, sėdėdami prie trijų ilgų stalų kavinėje. 2009 Vilnius - Europos kultūros sostinė, 2013 
m.  pirmininkauja Europos Taryboje, 2015 įvedamas euras, 2018 - neeilinė galinga Dainų šventė Vilniuje. 
Kaip malonu, kad joje dalyvavo net du Belgijos lietuvių bendruomenės kolektyvai! 

Truputį vėluojame, todėl užkąsti tenka paskubomis. Ir  vėl, dabar jau tikrai didžiuliu būriu, kylame į žygį. 

 
 

III pėsčiųjų etapas:  Jezus-Eik- Briuselis (14 km) 

Šis, paskutinis etapas, buvo suskirstytas į 3 poetapius, kad žygyje galėtų dalyvauti net patys mažiausieji  
ir negalintys išvykt toliau. 

14.20 val. kiek vėluodami išskubame link Briuselio. Keliautojų virš 40 ir  mūsų būrys ilga uodega 
nusidriekia Soignes miško takais.  Nuėję kelis kilometrus, tuneliu pereiname po greitkeliu. Dar po kelių 
vingių kalvotame miške mes jau prie šaltinių ir gražiųjų Rouge Cloître vienuolyno tvenkinių.  Trumpas 
sustojimas fermoje, bendra nuotrauka, o tada  ilgas kilimas sena grįsta gatvele į kalną - ir mes jau 
Briuselyje!  



 
 

Žaliomis gatvelėmis pasiekiame Woluve parką, tačiau mūsų vėluojančių, deja, nebesulaukė šeimos su 
mažais vaikučiais - jie išskubėjo link kelionės tikslo - Ambasados. Tačiau aptinkame jų paliktą siurprizą -  
dėžę su geltonai, žaliai ir  raudonai nudažytais akmenukais. Su mumis ėjusių vaikų būrelis ilgai nesvarsto  
- ir štai ant šlaito pievelės per kelias minutes atsiranda graži Lietuvos vėliava. Nesvarbu, kad  ir patys 
mažiausieji neseniai buvo ją sudėję... 

 
Lietuvos vėliava iš akmenukų.  



Per Woluve parką išeiname į neįprastai džiugią, pilną  pėsčiųjų ir dviratininkų Tervureno Avenue. 
Rugsėjo 16-toji Briuselyje - diena be mašinų.  Deja, tarp tiek žmonių mums nepavyksta išsilaikyti būryje 
ir į paskutinio paetapio pradžią 50-mečio parke renkamės mažomis grupelėmis. Čia, šiek tiek nuošaliau 
nuo šventinių renginių iš tolo pamatome lietuviškas vėliavėles ir būrelius tautiečių. 

Paskutinę ir trumpiausią žygio atkarpą einame pro Europos integracijos projekto kūrėjo Roberto Šumano 
aikštę, Europos Komisiją ir Tarybą. Kai kirsdami Belliardo gatvę tolumoje pamatome virš Lietuvos 
Ambasados plevėsuojančią tautinę vėliavą, nutariame kelią trumpinti ir nebesukti link Europos 
Parlamento. Visą žygio distanciją matavęs Nerijus praneša, kad 100 km jau seniai viršijome. Įveikia 
karštis ir bei nuovargis, o be to mūsų laukia Ambasadoje. Paskutinius šimtus metrų plačia Belliard'o gatve 
žygiuojame su plačiai išskleista Lietuvos vėliava, dainuodami "Ant kalno mūrai''... 

 

 
Paskutiniai 100 metrų iki ambasados.  

 

19 val. žygio dalyvių sutikimas LR Ambasadoje 

Ambasados kiemelyje mūsų laukia nedidelės vaišės ir nuoširdus priėmimas su bendruomenės choro 
studijos  ''Be lietaus'' dainomis. Mus šiltai pasveikina naujoji LR Ambasadorė Belgijoje Rita Kazragiene, 
Ambasadorius Vytautas Leškevičius. Pasveikiname  Dalią ir Nerijų, įveikusius visą 100 km distanciją, 
pasidžiaugiame nemažu būreliu jaunųjų keliautojų, kurie parodė tikrai didelę ištvermę, įveikdami 14 ar 
net visus 28 pėsčiųjų etapų kilometrus.  Dar kartą sugiedame Tautinę giesmę ir sustojame būriu 
paskutinei bendrai  nuotraukai. 



 
Bendra nuotrauka ambasadoje. 

 

 
Dalia ir Nerijus, įveikę visus 100km. 

 

Rūta Knizikevičiūtė 

Kelionių Klubo koordinatorė 


