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— На гэ тым па лі го не пра-

хо дзіць шмат спа бор ніц тваў, 

ву чэн няў, у тым лі ку між на-

род на га ўзроў ню, — ска за ла 

Воль га. — Тым боль шую ад-

каз насць ад чу ва еш, пры яз-

джа ю чы сю ды. Усе мы ў жыц-

ці сяб ру ем са спор там. Але на 

та ко га ро ду ме ра пры ем ствах

ўзнікае пэў ны азарт. Да та-

го ж, во пыт ёсць. А яшчэ — 

доб рае на двор'е, шмат ка-

лег-ад на дум цаў, з мно гі мі 

су стра ка ем ся не пер шы раз. 

Так што наз ву спа бор ніц тваў 

мож на лі чыць умоў най.

Ва ен на-па тры я тыч ная 

гуль ня, якая ад бы ла ся ў мі-
ну лыя вы хад ныя пад Брэс-
там, на зы ва ец ца «Су праць-
ста ян не» і не чым на гад вае 
школь ную «За рні цу». Толь-
кі гу ля юць да рос лыя лю дзі, 
та му, ад па вед на, за дан ні 
да юц ца больш скла да ныя 
і па тра ба ван ні да ўдзель ні каў 
на па ра дак вы шэй шыя.

Сем ка ман даў з Мін ска, 
якія прад стаў ля юць бан кі, 
стра ха выя кам па ніі, ІТ-кам-
па ніі, пры бы лі ў вай ско вую 
часць. Па вод ле ўмоў, кож ная 

ка ман да ме ла пяць спарт-

сме наў-удзель ні каў і гру пу 

пад трым кі. Апош нія, да рэ-

чы, маг лі не толь кі пад ба-

дзёр ваць сва іх ка лег гуч ны мі 

кры ка мі, пад но сіць ва дзіч ку 

спарт сме нам, але і ўдзель ні-

чаць у роз ных спа бор ніц твах 

і тым са мым за раб ляць да-

дат ко выя ба лы для ка ман ды. 

Так і зда ры ла ся. Асаб лі ва 

вы зна чы лі ся ўдзель ні кі груп 

пад трым кі ў бло ку сі ла вых 

прак ты ка ван няў. На прык-

лад, та кое спа бор ніц тва, як 
«штур хан не БТРа», вы клі ка-
ла акра мя ін ша га шквал ста-
ноў чых эмо цый у гле да чоў.

Як ска заў ка рэс пан дэн ту 
га зе ты на мес нік ка ман ду-
ю ча га сі ла мі спе цы яль ных 
апе ра цый па ідэа ла гіч най 

ра бо це Сяр гей АНД РЭ ЕЎ, 
мэ тай ме ра пры ем ства вай-
скоў цы вы зна чы лі маг чы-
масць па зна ё міць ра бот ні -
каў фі нан са вых струк тур 
з жыц цём ма біль най бры га ды, 

ар мей скі мі буд ня мі, асаб лі-

вас ця мі пад рых тоў кі дэ сант-

ні каў. Мно гія з удзель ні каў 

не слу жы лі ў ар міі і, як ака-

за ла ся, ма юць да во лі пры-

бліз нае ўяў лен не пра вай-

ско вае жыц цё. Та му ўмо вы 

іх пра жы ван ня на час гуль-
ні мак сі маль на на блі зі лі да
рэ аль ных. Фі нан сіс ты па ся-
лі лі ся ў па ла тач ным га рад-
ку, хар ча ва лі ся, зай ма лі ся і 
вы сту па лі ў па ля вых умо вах. 

«Та кія спа бор ніц твы пра во-
д зяц ца ў 38-й бры га дзе трэ ці 
раз, — да даў пал коў нік Анд-
рэ еў. — І з кож ным го дам 

ад чу ва ец ца пэў ны пра грэс. 

Ка ман ды пры яз джа юць 

лепш пад рых та ва ныя, рас-

це іх ка лек ты візм і ўза е ма-

пад трым ка».

На ўра чыс тым ад крыц ці 

гуль ні, якое ад бы ло ся на тэ-

ры то рыі дэ сант най бры га ды, 

га ва ры лі аб па тры я тыч ным і 

па зна валь ным ха рак тары 
спа бор ніц тваў. З доб ры-
мі сло ва мі па жа дан няў да 
ўдзель ні каў звяр нуў ся на-
мес нік стар шы ні Па ста-
ян най ка мі сіі па на цы я-

наль най бяс пе цы Па ла ты 
прад стаў ні коў, стар шы ня 
Бе ла рус ка га са ю за ве тэ-
ра наў вай ны ў Аф га ні ста-
не Ва ле рый ГАЙ ДУ КЕ ВІЧ. 
Ён пад крэс ліў, што ў хо дзе 
ме ра пры ем стваў за пла на ва-
на на вед ван не ле ген дар най 
Брэсц кай крэ пас ці, дзе бе-
раж лі ва за хоў ва ец ца па мяць 
пра Вя лі кую Ай чын ную вай-
ну, і ўсе змо гуць сэр цам да-
кра нуц ца да гэ тай па мя ці.

Асноў ныя спа бор ніц твы 
«Су праць ста ян ня» прай шлі 
на па лі го не вай ско вай час ці. 
З ка ман дай бан ка «Маск ва-
Мінск» па зна ё міў яе кі раў нік — 
вы ка наў чы ды рэк тар уста-

но вы Юрый БА ЦЯН. Юрый 

Ана то ле віч пад крэс ліў, што 

мо ладзь бан ка вель мі ак-

тыў на зай ма ец ца спор там, 

а па жыць у па ля вых умо-

вах, па зна ё міц ца з жыц цём 

не прос та вай ско вай час-

ці, а са праўд най дэ сант най 

бры га ды для мно гіх зда ло-

ся асаб лі ва ці ка вым. На ват 

па ка заль ныя вы ступ лен ні 

аў та мат чы каў ад ра зу пас ля 
ад крыц ця гуль няў па кі ну лі 
не за быў нае ўра жан не. Го-
нар бан ка сё ле та аба ра ня лі 
Яў ген Цвір ко, Мі ха іл Но рэн-
берг, Вік тар Гец ман, ка пі тан 
ка ман ды Дзя ніс Ра са наў 
і Воль га Сой ка. У звы чай ным 
пра цоў ным жыц ці яны — на-

чаль ні кі ад дзе лаў, га лоў ныя 
спе цы я ліс ты роз ных струк тур 
бан ка, а тут ста лі страл ка-
мі, кі даль ні ка мі, бе гу на мі — 
сло вам, бай ца мі ма лень ка га 
вай ско ва га пад раз дзя лен ня. 
Як ска за ла паз ней Воль га, 
пад час спа бор ніц тваў ад чу-
ва еш не толь кі пэў ны драйв, 
але і ад каз насць за сваю 
ўста но ву, з'яў ля ец ца па чуц-
цё ка ман ды, та му вы сту паць 
сла ба прос та не маг чы ма. І 
хоць пе ра адоль ваць па ла су 
пе ра шкод, у тым лі ку вод-
ных, кі даць гра на ту з ако па 
ў поў най аму ні цыі ака за ла ся 

вель мі не прос та, усе ка ман-

ды спра ві лі ся з па стаў ле ны мі 

за да ча мі з го на рам. Пе ра мо-

гу ў гуль ні сё ле та за ва я ва-

ла ка ман да бан ка «Маск ва-

Мінск», але на са мрэч пе ра-

маг ло сяб роў ства.

Удзель ні кі за ста лі ся ўдзяч-

ныя гас па да рам за асаб лі-

вую ат мас фе ру гэ тых трох 

дзён. Куль тур ная пра гра ма 

пра ду гледж ва ла кан цэрт, які 

ўсе з за да валь нен нем па гля-

дзе лі. У апош ні, трэ ці дзень 
гуль няў ка ман ды на кі ра ва лі-
ся на эк скур сію ў Брэсц кую
крэ пасць. На ве да лі ме ма -
ры яль ны комп лекс, яго му зеі, 
а так са ма гіс та рыч ны пя ты 
форт крэ пас ці.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
yackevіch@zvіazda.by

КА ЛІ «СЯБ РОЎ СТВА» СТА НО ВІЦ ЦА 
СІ НО НІ МАМ «СУ ПРАЦЬ СТА ЯН НЯ»

На ва ен ным па лі го не пад Брэс там спа бор ні ча лі фі нан сіс ты і пра гра міс ты

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

З Грод на ў бок ка на ла на кі роў ва-
ем ся ў дру гой па ло ве дня. Шлях не-
вя лі кі — ка ля 40 кі ла мет раў. Да ро га — 
з доб рым ас фаль та вым па крыц -
цём, част ко ва ра ман та ва ла ся за 
кошт транс гра ніч най пра гра мы, на 
пад' ез дзе да ка на ла асоб на вы ве-
дзе на па ла са для ве ла сі пе дыс таў. 
Едзем да са май бе ла рус ка-поль-
скай мя жы, ад куль бя рэ па ча так 
но вы марш рут.

Ас фальт змя няе гра вій ка, а пры-
ро да ва кол ста но віц ца больш дзі-
кай. Яно і зра зу ме ла — тэ ры то рыя 
доў гі час з'яў ля ла ся па гра ніч най зо-
най з аб ме жа ва ным до сту пам. Ця-
пер па гра ніч ны па труль «пра цуе» 
на ту рыс таў: да па ма гае да брац ца 
да се зон на га пунк та про пус ка на 
па меж ным шлю зе. Гэ та бяз ві за-
вая зо на для за меж ных ту рыс таў,
тут з ня даў ніх ча соў, акра мя вод-
на га, дзей ні чаюць пе шы і ве ла сі-
пед ны рух.

Аў гус тоў скае ко ла
Ад сюль, з бе ла рус ка-поль скай 

мя жы, а кан крэт на з вёс кі Ляс ная, 
і па чы на ец ца ве ла марш рут №433. 
«4» — гэ та транс парт ны код рэ гі-
ё на, а 33 — коль касць усіх марш-
ру таў — вод ных, пе шых і ве ла сі-
пед ных.

— Ня ўжо ма ла тых, што ёсць? — 
пы та ю ся ў сва іх спа да рож ні каў.

Аказ ва ец ца, но вы марш рут не 
зу сім звы чай ны. Ён упер шы ню за-
каль цуе бе ла рус кую част ку Аў гус-
тоў ска га ка на ла.

— У нас ёсць марш рут «Аў гус-
тоў скі шлях», які пра хо дзіць уз доўж 

ка на ла праз усе ча ты ры шлю зы, ён 
мае пра цяг ласць 25 км. Ёсць «Лі нія 
Мо ла та ва» — па до тах Гро дзен ска-
га ўма ца валь на га ра ё на. Марш рут 
«Лі сі ная га ра» цяг нец ца па ка на ле 
і ва ко лі цы аж но на 72 кі ла мет ры, — 
па ве дам ляе на мес нік стар шы ні 
аб лас но га аб' яд нан ня Рэс пуб лі-
кан ска га ту рыс тыч на-спар тыў-
на га са ю за Сяр гей КА ЛЯ ДА. — 
Но вы марш рут за хо піць ці ка выя 
пунк ты кож на га марш ру ту і дасць 
больш поў нае ўяў лен не аб ка на ле, 
бо прой дзе па абод вух ба ках.

Маг чы ма, не кож ны спа чат-
ку асіліць усе 50 кі ла мет раў, ка-
жа ама тар ве ла ру ху. Та ды мож на 
ска ра ціць каль цо і пе ра ся чы ка нал 
па ад ным з ча ты рох шлю заў аль бо 
пе ра пра віц ца на па ро ме, які пра цуе 
не каль кі га дзін на дзень. Ды рэк тар 
ка на ла, так са ма член экс пе ды цыі 
Эд мунд ЮТ КОЎ СКІ, за пэў ні вае, 
што ар га ні за ва ныя ту рыс ты пе ра-
пра віц ца мо гуць і па-за гра фі кам.

Экс па нат пад на га мі
Што ці ка ва га да вя ло ся ўба чыць 

на бу ду чым марш ру це? Мож на за ў-
ва жыць, як ма ляў ні чая пры ро да 
ўсту пае мес ца цы ві лі за цыі. Па сту-
по ва бе ла рус кая част ка ка на ла, а 
гэ та 21 км, на бы вае аб жы ты вы-
гляд. Уз доўж бе ра га ві даць аль-
тан кі, мес цы ад па чын ку, пунк ты
пра ка ту і ве ла ста ян кі. Пра цуе 
9 аг ра ся дзіб.

Так са ма ёсць не каль кі баз, дзе 
мож на пе ра на ча ваць. Але іх па куль 
не да стат ко ва. На прык лад, не каль кі 
га доў вя дзец ца ра монт гас ці ні цы-
хос тэ ла, дзе ра ней быў ін тэр нат 
для ра бот ні каў цаг ля на га за во да. 

Знеш ні вы гляд на блі жа ец ца да су-
час ных стан дар таў, ця пер трэ ба 
на крыць дах і пра вес ці ўнут ра ныя 
ра бо ты.

Да рэ чы, цаг ля ны за вод тут іс-
на ваў да па чат ку рэ кан струк цыі 
ка на ла. Згод на з пра ек там ён па-
ві нен быў стаць ад ным з аб' ек таў 
ту рыз му, бо пра ца ваў не каль кі ста-
год дзяў. З цэг лы, вы раб ле най на 
гэ тым за вод зе, бу да ва лі ся шлю зы 
ка на ла. Але, на жаль, за вод раз бу-
ры лі. На марш ру це мож на знай сці 
гэ та мес ца — там і ця пер ля жаць 
аб па ле ныя цаг лі ны. Не каль кі фраг-
мен таў мы па да бра лі для му зей най 
экс па зі цыі. На ка на ле ёсць два му-
зеі — пры ват ны і дзяр жаў ны, дзе 
мож на па чуць гіс то рыю ка на ла і 
ўба чыць ці ка выя экс па на ты.

— Ту рыс тыч ны марш рут — гэ та 
не прос та ванд роў ка з ад на го пунк-
та ў дру гі. Гэ та агляд на ва кол ля, дзе 
за ха ва ла ся ня ма ла ці ка вых рэ чаў, — 
лі чыць Сяр гей Ка ля да. — Вось на 
раз віл цы ста іць ма гут ны дуб, а по-
бач крыж-абя рэг. Зна чыць, не да-
лё ка вёс ка. Ад сюль ві даць ся дзі ба 
Гур скіх у вёс цы Ра дзі віл кі, там ця-
пер прад пры маль нік улад коў вае вя-
лі кі комп лекс з ка фэ і гас ці ні цай.

Да ся дзі бы вя дуць не каль кі да-
рог, але не па кож най мож на пра-
ехаць. Доб ры на пер шы по гляд 
жві ро вы тракт рап там пе ра ся кае 
вя ліз ная лу жа, праз якую на ват 
наш «бус» не пе ра пра віц ца. І аб мі-
нуць не маг чы ма — з абод вух ба коў 
ва да ёмы...

Па ўзгор ках і гу шча ры
Ка лі тра пі лі на вы со кі па го рак, 

уз нік ла пы тан не — як тут пра ехаць? 
На мік ра аў то бу се скла да на, але на 
ве ла сі пе дзе — без праб лем. Та кія 
ўчаст кі ці ка выя для ту рыс та, ды і 
тэх ні ка цяпер су час ная — ве ла сі пед 
з шы ро кі мі ко ла мі, доб рай грун та-
за чэп кай, дыс ка вы мі тар ма за мі.

Не ка то рыя да ро гі за ка рот кі час 
бы лі пад сы па ны, вы раў не ны, ачы-
шча на пры да рож ная па ла са. Ды-
рэк тар ка на ла Эд мунд Ют коў скі 
рас ка заў, што сі ла мі прад пры ем-

ства «Грод на ме лі я вад гас» зроб ле-

ны па ды хо ды да «Лі ніі Мо ла та ва». 

Гэ та лан цуг до таў, якія ў Дру гую 

су свет ную вай ну бу да ва лі ся на 

за ход няй мя жы. Не ка то рыя зна хо-

дзяц ца па блі зу ка на ла, ін шыя кры-

ху да лей.

Углы біў шы ся ў лес, па ды хо дзім 

да ад на го з буй ных до таў. Шыль-

да свед чыць, што гэ та гіс та рыч ная 
каш тоў насць. Ва ен ны аб' ект на па-
ло ву раз бу ра ны. Ёсць ня ма ла гіс та-
рыч ных фак таў аб тым, як ва я ваў 
Гро дзен скі ўма ца ва ны ра ён. Вось 
толь кі на ве ла сі пе дзе да боль шас-

 ці до таў не пад' ехаць. Не ка то рыя 

ўчаст кі са праў ды на гад ва юць ста-

ра жыт ныя ста ян кі яц вя гаў. Ка жуць, 

што наз вы вё сак па хо дзяць з тых 

са мых ча соў.
— Для марш ру та мы вы бі ра лі 

да ро гі, каб не на шко дзіць пры ро-
дзе, мі ні маль на ўмеш вац ца ў яе, 
— пад крэс лі вае Сяр гей Ка ля да. — 
Ляс ных да рог тут са праў ды ня ма ла, 
марш рут бу дзе іс ці боль шай част-
кай ме на ві та па іх. Які сэнс вес ці 
яго па ас фаль це? У рэш це рэшт, 

нам важ на, каб «Яц вяж скі» ад па-
вя даў эка ла гіч нас ці, пра ля гаў па 
ці ка вых аб' ек тах і быў па сіль ным 
для ту рыс таў.

На пры кан цы
Вы зна чыў шы мес цы для мар кі-

ро вач ных слуп коў і стэн даў, на ша 
бры гада ста ла ру хац ца ад ка на ла. 
Пры знац ца, за ха це ла ся вяр нуц ца 
сю ды зноў, але ўжо не на «бу се», 
а на ве ла сі пе дзе — з пра ка там 
тут ня ма праб лем, на ка на ле та кіх 
пунк таў не каль кі.

Вось толь кі прый дзец ца цяг нуць 
з са бой пра дук ты, бо пад сіл ка вац-
ца тут не ўдас ца. А мо жа, у но вым 
се зо не што-не будзь зме ніц ца?

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.
margo@zviazda.by

 У тэ му
Дзміт рый КЛІ МЯ НОК, на мес нік кі раў ні ка ад мі ніст ра цыі СЭЗ 

«Грод на ін вест»:
— Парк «Аў гус тоў скі ка нал» ува хо дзіць у сва бод ную эка на міч ную 

зо ну, ін вес та рам ство ра ны льгот ныя ўмо вы для вя дзен ня біз не су. 
Згод на з пра ек там пра па ну юц ца ўчаст кі пад бу даў ніц тва ка вяр няў, аг-
ра ту рыс тыч ных комп лек саў, са на то рыя. Мож на ар га ні за ваць се зон ны 
хар чо вы аб' ект. Ула ды ча ка юць прад пры маль ні каў, пры ват ны біз нес, 
які змо жа «ажы віць» ка нал, ства рыць кам форт ную зо ну ад па чын ку.

На здым ку: Воль га СОЙ КА.

АД ЛЯС НОЙ — ДА НЯ МНО ВААД ЛЯС НОЙ — ДА НЯ МНО ВА

На ша да вед ка:
На тэ ры то рыі Гро дзен скай 

воб лас ці пра кла дзе на 170 кі ла-
мет раў ас фаль та вых ве ла да ро-
жак. Рас пра ца ва на 52 марш ру-
ты агуль най пра цяг лас цю 1330 
км. Аб ста ля ва на 370 ве ла пар-
ко вак і 25 пунк таў пра ка ту. Па-
слу гі па ра монт це аказ ва юць 
16 ве ла май стэр няў.

Воль га Сой ка ўдзель ні чае ў ва ен на-па тры я тыч най 
спар тыў най гуль ні «Cупрацьстаянне» трэ ці раз, 
і ўдзель ні чае, як вы свет лі ла ся, з за да валь нен нем. 
Яна адзі ная дзяў чы на ў сва ёй ка ман дзе, але 
ў ва ен на-спар тыў ным май стэр стве не ўсту пае 
ка ле гам-муж чы нам. У звы чай ным жыц ці
Воль га — спе цы я ліст упраў лен ня мар ке тын гу 
бан ка «Маск ва-Мінск». А тут яна стра ля ла, бе га ла, 
пе ра адоль ва ла па ла су пе ра шкод, аказ ва ла 
ме ды цын скую да па мо гу ўмоў на му па ра не на му. 
Спа бор ніц твы прай шлі на па лі го не 38-й гвар дзей скай 
асоб най ма біль най бры га ды.


