Užsienio
lietuvių
studentai
džiaugiasi vienijančia Pasaulio
lietuvių sporto žaidynių dvasia
2017 m. birželio 30–liepos 2 dienomis vyko įspūdingos X pasaulio lietuvių sporto
žaidynės. Šis renginys – puiki tradicija, suteikianti galimybę suburti plačiai po
pasaulį išsibarsčiusius mūsų tautiečius. Pirmosios žaidynės buvo surengtos
Toronte (1978 m.), vėliau pasaulio lietuviai rinkosi Čikagoje (1983 m.) ir
Adelaidėje (1988 m.), o nuo 1991-ųjų kas ketverius metus susitinkama Lietuvoje,
laisvoje ir nepriklausomoje visų lietuvių istorinėje gimtinėje.

Kadangi šių metų žaidynės yra
jubiliejinės, Užsienio lietuvių
studentų klubas nepraleido
progos atstovauti Ekvadoro,
Urugvajaus, Izraelio, Rusijos,
Baltarusijos,
Lenkijos
lietuviams ir išmėginti jėgas
draugiškose varžybose. Į
Pasaulio lietuvių sporto
žaidynes Kaune vyko 20
Užsienio lietuvių studentų
klubo narių. Nors šiais metais
dalyviai galėjo savo jėgas išbandyti 20 sporto šakų, mūsų nariai jautėsi stiprūs
dalyvaudami salės tinklinio, badmintono, boulingo, šaudymo, stalo teniso, 100
metrų bėgimo ir plaukimo baidarėmis rungtyse. Reikia paminėti, kad žaidynėse
dalyvavo 77 delegacijos iš skirtingų pasaulio šalių, sukvietusios per 6000 dalyvių
(tarp jų 1200 užsienio lietuvių). Didžiausią skaičių dalyvių subūrė JAV ir Didžiosios
Britanijos lietuvių bendruomenės. Iš viso žaidynių metu buvo išdalinti 633 medalių
komplektai. Mūsų studentai geriausiai pasirodė stalo teniso rungtyje – iškovojo du
sidabro medalius ir vieną bronzos medalį. Taip pat puikiai pasirodė mūsų
studentas Vytautas iš Baltarusijos, užėmęs 6-ą vietą šaudymo gulomis varžybose.

Žaidynių laikas pralėkė nepastebimai. Užsienio lietuvių studentų klubo nariai

sporto aikštelėse stengėsi garbingai atstovauti bendruomenėms, iš kurių kilę,
laisvalaikiu palaikė kitus užsienio lietuvius, dalyvavo iškilmingoje eisenoje,
šventės atidarymo ir uždarymo ceremonijose. Be sportinių renginių, mūsiškiai taip
pat dalyvavo aptariant jubiliejinio viso pasaulio lietuvius suvienijančio renginio
rezultatus tradiciniame Pasaulio lietuvių forume Kauno miesto savivaldybės
Didžiojoje salėje. Čia buvo pristatyta ir aptarta kitų žaidynių, vyksiančių
Druskininkuose 2021 metais, koncepcija. Baigiantis Pasaulio lietuvių forumui,
buvo atlikta tradicinė žaidynių vėliavos perdavimo misija 2021 metais pasaulio
lietuvius priimsiančiam Druskininkų miestui.
Smagu prisiminti tokį didelį, dūzgiantį ir sveikata, draugiška konkurencija
alsuojantį renginį. Mes labai džiaugiamės turėję galimybę būti kartu su kitais
pasaulio lietuviais. Nors laurų neatsivežėme, nors iki podiumo mūsų studentams
dar ilgas kelias, mes nesigailim – juk ne prizuose šių žaidynių dvasia. Kaip sakė
vienas mūsų studentas, „nelaimėjo tik tie, kurie nedalyvavo“.
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