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УСЁ НО ВАЕ — 
ДАЎ НО ЗА БЫ ТАЕ...

Тра ды цый на свя та мо ра пра хо-

дзіць на шлю зе Дамб роў ка. Гэ та 

са мы «аб жы ты» з пя ці шлю заў на 

бе ла рус кай част цы ка на ла — з 

пры го жым ланд шаф там і ту рыс-

тыч най інф ра струк ту рай.

Ка лі па глы біц ца ў гіс то рыю, 

мож на да ве дац ца, што святоч-

ную падзею тут па ча лі пра во дзіць 

больш за 100 га доў та му. Ка нал 

быў поў нас цю суд на ход ны, і тут 

збі ра ла ся шмат лю дзей, якія на ім 

пра ца ва лі. А ка лі месца прый шло 

ў за ня пад пад час вай ны, усё за-

ціх ла. І толь кі пас ля рэ кан струк цыі 

тут зноў за цяп лі ла ся жыц цё.

Як ад зна чыў пад час ад крыц ця 

свя та на мес нік стар шы ні Гро-

дзен ска га абл вы кан ка ма Вік-

тар ЛІС КО ВІЧ, што год тут бы вае 

больш за 100 ты сяч ча ла век. Па-

ста ян на ўдас ка наль ва ец ца інф ра-

струк ту ра вод най жам чу жы ны. Ка-

нал аб' яў ле ны зо най бяз ві за ва га 

зна хо джан ня.

Тут кур сі руе не каль кі па са жыр-

скіх па ра хо даў, якія заў сё ды за поў-

не ны. Так са ма на шлю зе Дамб роў-

ка мож на ўзяць на пра кат ве ла сі-

пед, бай дар ку, лод ку, ка та ма ран. 

Коль касць пла валь ных срод каў з 

кож ным го дам па вя ліч ва ец ца. Па 

бе ра зе пра кла дзе ны но вы ве ла-

марш рут «Шля хам ят вя гаў» пра цяг-

лас цю 24 кі ла мет ры, які ўва хо дзіць 

у марш рут «Аў густ Ве ла» і буй ны 

між на род ны марш рут «Грын Ве ла». 

Да рэ чы, та кія вод ныя свя ты здаў на 

пра вод зяц ца на поль скай част цы 

ка на ла ў го ра дзе Аў гус то ве.

ГУЛЬ ЦЫ БРУ ДУ 
НЕ БА ЯЦ ЦА

Свя та мо ра не абы хо дзіц ца без 

ба лот на га фут бо ла. А са ма ідэя гэ-

тай гуль ні не ка лі бы ла іні цы я ва на 

фін ка мі. Звы чай на га фут бо ла не 

атры ма ла ся, за тое матч спа да баў-

ся гле да чам, якім бы ло ве се ла на-

зі раць за тым, што ад бы ва ла ся на 

гра зе вым по лі. З той па ры ба лот ны 

фут бол пе ра ня лі мно гія кра і ны.

З не за быў ны мі эмо цы я мі прай-

шоў ба лот ны фут бол на Аў гус тоў-

скім ка на ле. Для гуль ні тут іс нуе 

спе цы яль ная пля цоў ка, су пра цоў-

ні кі МНС па ста ян на пад лі ва юць 

ва ду на пя сок. У не ка то рых мес-

цах гразь да хо дзіць фут ба ліс там 

да ка ле на. У не ар ды нар ным спа-

бор ніц тве пры ня лі ўдзел 25 ка ман-

даў Гро дзен скай воб лас ці, з якіх 

17 муж чын скіх і 8 жа но чых.

Як рас ка за лі ўдзель ні кі спар-

тыў на га тур ні ру, ба лот ны фут бол 

ад роз ні ва ец ца ад тра ды цый на га 

па ме ра мі — і по ле знач на мен шае, 

і пра цяг ласць гуль ні, у ка ман дзе 

ўся го пяць гуль цоў і ва ра тар. Ну 

і, вя до ма, умо ва мі гуль ні, якая вя-

дзец ца «на ба ло це».

Мно гія ка ман ды ўдзель ні ча юць 

не пер шы год. Яны скла да юц ца з 

прад стаў ні коў са мых роз ных пра фе-

сій. На прык лад, Ка ця ры на Глус кая з 

Ашмян пра цуе фельд ча рам на хут-

кай да па мо зе. Яе ка ман да па ка за ла 

вы дат ную гуль ню і ста ла най леп-

шай ся род жа но чых ка манд.

А най леп шы мі ся род муж чын 

ста лі фут ба ліс ты Іў еў ска га ра ё на. 

Да рэ чы, свае ка ман ды прад ста ві лі 

ўсё ра ё ны воб лас ці. Мно гія пры-

еха лі са сва і мі заў зя та ра мі. На-

прык лад, муж чын скую ка ман ду 

са Скі дзе ля пад трым лі ва лі амаль 

усе іх род ныя. І гуль цы не пад вя лі. 

За ня лі ад но з пры за вых мес цаў у 

вя сё лым спа бор ніц тве. Не ка то рыя 

пры зна лі ся, што гу ля юць у ба лот-

ны фут бол з за да валь нен нем, бо 

гэ та ад рэ на лін, а гра зе выя ван ны 

на ват ка рыс ныя для зда роўя.

Праў да, ле тась бы ло за яў ле на, 

што ў гэтым годзе ка ман ды згу ля-

юць у фут бол у фір мен ным пра цоў-

ным адзен ні: чы ноў ні кі — у галь шту-

ках, по ва ры — у кал па ках, бу даў ні-

кі — у кас ках... Але, як ака за ла ся, 

ка ман ды збор ныя, та му вы лу чыць 

для кож най ней кую ад ну пра фе сію 

не атры ма ла ся. Ня гле дзя чы на гэ та, 

усе ка ман ды па ка за лі ві до вішч ную 

гуль ню і са бра лі ва кол ста ды ё на 

сот ні гле да чоў. Так са ма вы клі каў 

ці ка васць і пляж ны ва лей бол, у 

якім пры ня лі ўдзел 22 ка ман ды. 

Най леп шай ста ла ка ман да сель-

ска гас па дар ча га прад пры ем ства 

«Ні ва-2003» Гро дзен ска га ра ё на. У 

лі ку пры зё раў ва лей ба ліс ты Мас-

тоў ска га і Лід ска га ра ё наў.

ПЛЫЎ КА РА БЕЛЬ 
«З ЧА ГО ПА ПА ЛА»...

І гэ та са праў ды так. Вось ужо 

не каль кі га доў гэ тае вод нае шоу 

ста ла са мым па пу ляр ным на ка-

на ле. І кож ны год на ва ду спус-

ка юць но выя і но выя пла валь ныя 

срод кі. Ні во дзін «ка ра бель» за 

гэ ты час не паў та рыў ся. Праў да, 

ёсць ва ры я цыі. На прык лад, ле-

тась быў бе ла снеж ны торт, а сё-

ле та — яр кі, ка ля ро вы, вы шы нёй 

тры мет ры пад наз вай «Муч ныя 

раз ва лі ны». Ле тась плыў буль до-

зер, а ця пер — танк Т-34... Яго 

прад ста ві ла ка ман да Дзят лаў ска-

га ра ё на. Удзель ні кі аб грун та ва лі 

свой вы бар важ ны мі па дзея мі — 

75-год дзем вы зва лен ня Бе ла ру сі 

і та кім жа юбі ле ем Гро дзен скай 

воб лас ці. У го нар гэ тых дат і быў 

спу шча ны на ва ду ле ген дар ны 

танк, па ве да міў ка ман дзір Дзя ніс 

Тра фім чык. Танк ру хаў ся на ва дзе 

пад зал пы фе ер вер ка, і пры плыў 

да... пе ра мо гі. Ён атры маў Гран-

пры ў вод ным кон кур се.

Да рэ чы, на мі на цый бы ло ня ма-

ла. І са мая не па тап ляль ная кан-

струк цыя, і ары гі наль ная наз ва, 

і драй ва вы за плыў, і най леп шае 

тэх ніч нае ра шэн не.

Здзі ві ла гле да чоў ве тэ ры нар з 

Во ра на ва Та ма ра Каз лоў ская. Яна 

не пер шы год пры мае ўдзел у за-

плы ве. На прык лад, ле тась з'я ві ла ся 

ў воб ра зе Ба бы-ягі з ка том Эра сам. 

А сё ле та пра плы ла вяр хом на яр кім 

трох га ло вым Змеі Га ры ны чы.

А вось прад стаў ні кі па ляў ні чай 

гас па дар кі «Ка мен скае» Шчу чын-

ска га ра ё на ўдзель ні ча лі ўпер шы-

ню. Яны зра бі лі са праўд ны па ляў ні-

чы пры вал ся род дзі кай пры ро ды. 

Плыт за ма ца ва лі на шас ці ме та-

ліч ных боч ках, у вы ні ку ча го на ім 

раз мяс ці ла ся пяць ча ла век — па-

ляў ні чых і ры ба ло ваў.

Ме ды цын ская тэ ма — ад на з 

па пу ляр ных на за плы вах. Вось і 

цяпер сваю ін тэр прэ та цыю зда ро-

ва га ла ду жыц ця пра дэ ман стра ва лі 

су пра цоў ні кі Мас тоў скай рай баль-

ні цы. Яны спус ці лі на ва ду суд на 

пад наз вай «Ад рэ на лін». На дум ку 

ўдзель ні ка за плы ву, ме на ві та ад рэ-

на лін спры яе на строю і па зі ты ву.

Пе рад тым як тра піць у фі нал, 

усе ўдзель ні кі ста лі пе ра мож ца-

мі сва іх ра ён ных спа бор ніц тваў. 

Сё ле та іх на бра ла ся 11 — гэ та 

кры ху менш за 15 ле таш ніх, але 

ўсе срод кі бы лі са праў ды ці ка выя. 

Ад чу ва ла ся, што ўсе ўдзель ні-

кі грун тоў на пад рых та ва лі ся. Як 

за зна чы ла на мес нік на чаль ні ка 

ўпраў лен ня спор ту і ту рыз му 

Тац ця на ЛІ ДЗЯ Е ВА, вы сту пі лі 

най леп шыя з най леп шых. А та кія 

свя ты да юць маг чы масць пры цяг-

нуць у гэ ты дзень боль шую коль-

касць ту рыс таў. Да рэ чы, бы лі тут і 

гос ці з су сед ніх кра ін, і бе ла ру сы з 

ін шых рэ гі ё наў кра і ны. Мно гія спе-

цы яль на пры еха лі на ка нал, каб 

уба чыць фе е рыч нае свя та.

За плыў і ба лот ны фут бол — да-

лё ка не ўсё, чым ба ві лі ся прысут-

ныя. Пра ца ва лі шмат лі кія ін тэр ак-

тыў ныя пля цоў кі, мно гія за ста лі ся 

ў за хап лен ні ад пен най ве ча ры ны 

на па ля не, дзе кож ны мог аку нуц-

ца ў пен ны ба сейн. Ат рак цы ё наў і 

кон кур саў ха па ла на роз ны густ. 

Пра ца ва лі «мар скія» фо та зо ны. 

На ле та брэн да вы фес ты валь зноў 

вер нец ца, за пэў ні лі ар га ні за та ры 

свя та. Без яго ўжо скла да на ўя віць 

Аў гус тоў скі ка нал.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Фо та Бел ТА.

Яго ад ра дзі лі не каль кі га доў та му. Та кія за ба вы на шлю зе 

Дамб роў ка пра во дзі лі ся больш за 100 гадоў та му. Але свя та 

за ціх ла пас ля раз бу рэн ня ка на ла. І вось ка лі бе ла рус кі бок 

поў нас цю ад ра дзіў сваю част ку, свя та мо ра так са ма вы ра шы лі 

ад на віць. І ця пер гэ та са мы ці ка вы і ві до вішч ны брэнд 

Аў гус тоў ска га ка на ла.

БА ЛОТ НЫ ФУТ БОЛ БА ЛОТ НЫ ФУТ БОЛ 
І ЗА ПЛЫЎ НА ТАНКУІ ЗА ПЛЫЎ НА ТАНКУ
На Аў гус тоў скім ка на ле прай шло брэн да вае свя та


