
У шта це су мес на га та ва рыст ва з 

аб ме жа ва най ад каз нас цю «БТК 

Ус ход» уся го 45 ча ла век, ад нак 

гэ та не пе ра шка джае яму быць 

ад ным з лі да раў у га лі не ле са-

на рых то вак і дрэ ва ап ра цоў кі ў 

кра і не. Пры кмет ны факт — на 

прад пры ем стве пра цуе ўся го 

тры жан чы ны, пры чым ад на з 

іх зай мае па са ду ды рэк та ра. 

Але на ЧУБ РЫК пры зна ец ца, 

што сак рэт пос пе ху зу сім не ў 

жа лез най дыс цып лі не, а ў тым, 

каб быць блі жэй да лю дзей, па-

ста рац ца зра зу мець кож на га 

ра бот ні ка. Мы па бы ва лі на вы-

твор час ці, каб аса біс та ў гэ тым 

пе ра ка нац ца.

Пе ра ўзы хо дзя чы 
ча кан ні

Прад пры ем ства бы ло ар га ні-

за ва на 20 каст рыч ні ка 2011 го да 

тры ма за сна валь ні ка мі, ся род якіх 

Гро дзен скае дзяр жаў нае аб лас ное 

вы твор чае ле са гас па дар чае аб' яд-

нан не, дзяр жаў ная ле са гас па дар-

чая ўста но ва «Скі дзель скі ляс гас» і 

поль ская фір ма KRЕХ. Та кім чы нам 

«БТК Ус ход» ста ла доб рым пры кла-

дам дзяр жаў на-пры ват на га парт-

нёр ства. Асноў ным ві дам дзей нас ці 

прад пры ем ства з са ма га па чат ку бы-

ла вы твор часць па ліў най шча пы ў не-

вя лі кіх аб' ёмах, якія рэа лі зоў ва лі ся на 

экс парт. Праз не ка то ры час асва ен ня 

толь кі за меж ных рын каў зда ло ся не-

да стат ко вым, та му па ча лі раз ві вац ца 

і на ўнут ра ным: для гэ тых мэт на бы-

лі тры ле са на рых тоў чыя комп лек сы. 

У ця пе раш ні час прад пры ем ства з'яў-

ля ец ца са мым буй ным у кра і не ў гэ-

тай сфе ры.

За шэсць га доў іс на ван ня «БТК 

Ус ход» ужо па спе ла змя ніць пра піс-

ку. Спа чат ку яно бы ло за рэ гіст ра ва-

на ў Гро дзен скім ра ё не — па мес цы 

зна хо джан ня ляс га са. Ад нак у 2014 

го дзе прад пры ем ства пе ра нес лі ў 

Мас тоў скі ра ён, што да зво лі ла па-

вя лі чыць аб' ёмы вы твор час ці. Гэ тую 

мяс цо васць вы бра лі па трох асноў-

ных пры чы нах: ме на ві та тут жы ла 

боль шая част ка су пра цоў ні каў, па-

блі зу зна хо дзіц ца зруч ны чы гу нач-

ны ву зел і, са мае га лоў нае, — гэ та 

тэ ры то рыя сва бод най эка на міч най 

зо ны. Прад пры ем ства ста ла яе рэ-

зі дэн там, што ад на ча со ва на кла ла 

пэў ныя аба вя за цель ствы і за бяс пе-

чы ла прэ фе рэн цы я мі. На прык лад, 

вы зва лен не ад па да тку на пры бы так 

на пра дук цыю ўлас най вы твор час ці, 

па да тку на не ру хо масць, па да тку на 

зем лі, ніз кая арэнд ная пла та. Па сло-

вах Але ны Чуб рык, пе ры я ду дзе ян ня 

гэ тых умоў цал кам да стат ко ва, каб 

прад пры ем ства маг ло стаць на но гі. 

Што да ты чыц ца аба вя за цель стваў, 

то ў пер шую чар гу гэ та пры цяг нен-

не пра мых за меж ных ін вес ты цый 

на чыс тай асно ве. За час рэа лі за-

цыі ін вес ты цый на га пра ек та, а гэ та 

пяць га доў, яны па він ны бы лі склас ці 

1,5 міль ё на еў ра. У біз нес-план 

бы ла за кла дзе на су ма 1 міль ён 

854 ты ся чы еў ра, уклю ча ю чы 1,5 міль-

ё на пра мых за меж ных ін вес ты цый і 

354 ты ся чы ўлас ных срод каў, якія іш лі 

ў асноў ным на пад атко выя пла ця жы 

пры ўво зе тэх ні кі. Да гэ туль уда ло ся 

пры цяг нуць ужо больш за два міль ё-

ны еў ра толь кі за меж ных ін вес ты цый, 

асноў ны ўклад якіх за бяс пе чыў адзін 

з за сна валь ні каў.

За мест бу даў ніц тва — 
ад ра джэн не не ру хо мас ці

Для рэа лі за цыі ін вест пра ек та, які 

раз лі ча ны на 2014—2019 гг., прад-

пры ем ству, апроч ін ша га, не аб ход на 

бы ло па бу да ваць для ся бе пля цоў ку. 

Ця пер бу даў ні чыя ра бо ты ўжо па ды-

хо дзяць да кан ца, і сё ле та тэ ры то рыя 

бу дзе ўве дзе на ў экс плу а та цыю. Гэ та 

вы твор чая пля цоў ка ў 1,5 га, каш та-

рыс ны кошт якой скла дае 900 ты сяч 

руб лёў. Пер ша па чат ко ва мер ка ва ла-

ся, што тут бу дзе па бу да ва ны ад мі-

ніст ра цый на-бы та вы комп лекс. Але 

знай шло ся больш ра цы я наль нае ра-

шэн не: прад пры ем ства на бы ло не вы-

ка рыс тоў ва емы аб' ект не ру хо мас ці, 

які прак тыч на мя жуе з тэ ры то ры яй, 

дзе ідзе бу даў ніц тва. Учас так 4,5 га, 

на ім зна хо дзіц ца той са мы ад мі ніст-

ра цый на-бы та вы бу ды нак і ан га ры, 

якія бу дуць за дзей ні ча ны ў вы твор-

чым пра цэ се. За раз на тэ ры то рыі 

ідзе бя гу чы ра монт — бу ды нак пры-

вод зяць у па ра дак, пе ра езд за пла-

на ва лі на най блі жэй шы час. Пас ля 

ча го ад бу дзец ца і па шы рэн не шта-

ту: гэ та га па тра буе раз віц цё но вых 

кі рун каў.

На прык лад, у гэ тым го дзе па ча лі 

асвой ваць вы твор часць тэх на ла гіч ных 

шчэ пак, якія вы ка рыс тоў ва юц ца для 

вы ра бу драў ня ных пліт, а ў да лей шым 

у мэб ле вай вы твор час ці. Іх атрым лі-

ва юць з драў ня най сы ра ві ны, пе ра-

пра цоў ва ю чы ру біль най ма шы най, у 

вы ні ку ча го яны мя ня юць струк ту ру, 

ста но вяц ца ад роз ны мі ад па ліў ных. 

Каб раз ві ваць но вы на пра мак, прад-

пры ем ства аран да ва ла спе цы яль ную 

ма шы ну і на ня ло больш су пра цоў ні каў. 

Так са ма бы ла ар га ні за ва на яшчэ ад-

на, акра мя стан цыі Мас ты, пля цоў ка 

ад груз кі — у Брэсц кай воб лас ці, та му 

што по бач за ся ро джа на знач ная коль-

касць кры ніц атры ман ня не аб ход най 

сы ра ві ны. Ця пер ад туль ідзе ка ля трэ ці 

агуль на га аб' ёму экс парт ных ад гру зак. 

У цэ лым вы ні кі мі ну ла га го да па ка-

за лі, што 52 % вы руч кі дае экс парт 

шчэп кі, а 48 % — ле са на рых тоў ка. 

Ра ней прад пры ем ства экс пар та ва-

ла сваю пра дук цыю толь кі ў Поль-

шчу, але ле тась асво і ла яшчэ два 

но выя рын кі збы ту — Літ ву і Эс то нію. 

Як пад крэс лі ла Але на Чуб рык, ця пер 

га лоў ная за да ча — ума ца ваць уза е ма-

су вязь з но вы мі парт нё ра мі

Скла да ная, 
але каш тоў ная пра ца

Ка лі ка заць пра ле са на рых тоў ку, 

то прад пры ем ства аказ вае па слу гі 

дзяр жаў ным ле са гас па дар чым уста-

но вам: па за яў цы ляс га саў на рых-

тоў вае для іх пэў ны аб' ём драў ні ны. 

Участ кі для апра цоў кі роз ныя: і 150, 

і 2,5 ты ся чы куб. мет раў. У ся рэд нім 

у су ткі прад пры ем ства на рых тоў вае 

300 куб. мет раў драў ні ны.

Для ле са на рых то вак руч ным спо-

са бам са праў ды трэ ба шмат лю дзей. 

На шчас це, за раз з гэ ты мі за да ча мі 

па спя хо ва спраў ля юц ца ма шы ны. 

Дзя ку ю чы ча му на ад ным комп лек-

се не па трэб на больш за во сем ча ла-

век. Чац вё ра апе ра та раў хар вес та ра, 

тры — для фар вар да ра і адзін май-

стар. У ме сяц у ся рэд нім яны на рых-

тоў ва юць 6 ты сяч ку біч ных мет раў 

драў ні ны, што пры но сіць ка ля 80—

100 ты сяч руб лёў прад пры ем ству. 

Гэ та зна чыць адзін ча ла век пры но-

сіць ка ля 10 ты сяч руб лёў вы руч кі 

што ме сяц. Па вы ні ках мі ну ла га го да 

вы руч ка на ад на го ра бот ні ка скла ла 

90 ты сяч до ла раў.

Ся рэд ні за ро бак па прад пры ем-

стве скла дае 1100 руб лёў у ме сяц, 

апе ра та ры ле са на рых тоў чых ма шын 

мо гуць за раб ляць да дзвюх ты сяч. 

Ад нак су ро выя ўмо вы вы трым лі ва-

юць не ўсе — пра ца ваць да во дзіц ца 

вах та вым ме та дам, зме на — пяць 

дзён, жыць трэ ба хоць і ў кам форт-

ных кем пін гах, але ўсё ж та кі ў ле се. 

За раз у прад пры ем ства тры ле са на-

рых тоў чыя комп лек сы, кож ны з якіх 

каш туе ка ля 700 ты сяч еў ра. Та му 

пра ца ідзе круг ла су тач на і без вы-

хад ных, се зон нас ці ня ма, як і тэ ры-

та ры яль ных аб ме жа ван няў унут ры 

кра і ны.

Так, па за ле тась су пра цоў ні кі 

прад пры ем ства лік ві да ва лі на ступ-

ствы ўра га ну ў Мін скай воб лас ці, 

у мі ну лым го дзе на ступ ствы на шэс-

ця ка ра е да ў Го мель скай і Брэсц кай 

аб лас цях. Сё ле та са сту дзе ня «пе-

ра еха лі» ў Гро дзен скую воб ласць. 

Па сло вах Але ны Чуб рык, гэ тыя па-

слу гі ця пер вель мі за па тра ба ва ныя, 

ры нак раз ві ва ец ца, та му і ў са мо га 

прад пры ем ства ёсць вя лі кія перс пек-

ты вы для рос ту.

Пры гэ тым ужо за раз пос пе-

хі «БТК Ус ход» не за ста юц ца не -

заўва жа ны мі. У мі ну лым го дзе 

прад пры ем ства пе ра маг ло ў ад-

ным з са мых прэ стыж ных біз нес-

кон кур саў «Прад пры маль нік го да 

Бе ла ру сі» ў на мі на цыі «Па спя хо вы 

біз нес у сфе ры вы твор час ці». Для 

ўдзе лу не аб ход на па даць за яў ку 

ў абл вы кан кам, які ад бі рае са мых 

леп шых і ад праў ляе іх кан ды да ту ры 

на раз гляд у Мі ніс тэр ства эка но мі кі. 

Ацэнь ва юц ца ў пер шую чар гу вы-

твор чыя і фі нан са выя вы ні кі, экс-

парт, ства рэн не но вых пра цоў ных 

мес цаў, уз ро вень за ра бот най пла-

ты. У якас ці пры за — прэ мі ра ван не 

ра бот ні каў, а так са ма маг чы масць 

ска рыс тац ца льгот ны мі ўмо ва мі 

крэ ды та ван ня. Як ад зна чы ла ды-

рэк тар прад пры ем ства Але на Чуб-

рык, пе ра мо га бы ла не ча ка най, але 

ад гэ та га яшчэ больш пры ем най і, 

зра зу ме ла, на тхняль най на но выя 

здзяйс нен ні.
УНП 590717776.
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На рых тоў ка драў ні ны 
хар вес та раў John Deere.

На рых тоў ка драў ні ны 
хар вес та раў Ponsse.

Ад праў ка шчэ пак 
на экс парт.

Ды рэк тар 
Але на ЧУБ РЫК.

Без вы ступ лен ня ка лек ты ву «Яры ца» мас таў ча-

не ўжо даў но не ўяў ля юць са бе ні вод на га свя-

та. За сна ва ны ў 1981 го дзе, у 1995 ён атры маў 

зван не на род на га, яко му цал кам ад па вя дае ўжо 

больш за 20 га доў. З 2002 го да ан самбль уз на-

чаль вае Ша міль Тай раў, дзя ку ю чы яко му ма не-

ра вы ка нан ня ар тыс таў ста ла вя до мая не толь кі 

па ўсёй Бе ла ру сі, але і ў бліз кім за меж жы.

Ба ян, гар мо нік, фар тэ пі я на, флей та, ба ла лай ка, 

до мра, гі та ра, тру ба... Зда ец ца, на зваць му зыч ны 

ін стру мент, які Ша міль Са му і ла віч яшчэ не асво-

іў, ляг чэй, чым пе ра лі чыць усе, на якіх ён вы дат на 

іг рае. На ра дзіў ся му зы ка ў Са ран ску, по тым жыў і 

пра ца ваў у Ка за ні, у 2000 го дзе з жон кай-мас таў-

чан кай пе ра браў ся ў Бе ла русь. Усё сваё жыц цё ён 

пры свя ціў му зы цы.

— Па мя таю, ка лі мне бы ло яшчэ 17 га доў, мы на 

цяг ні ку па да ро зе ў Пры бал ты ку пра яз джа лі Мінск. 

У мя не аж дух за ня ло, неш та ўска лых ну ла ся ў глы бі ні 

ду шы. Ма быць, ад чуў: лёс! А бе ла рус кую му зы ку я люб-

лю вель мі даў но. У свой час за слу хоў ваў ся «Пес ня ра мі». 

У цэ лым рус кая і бе ла рус кая пе сен ная куль ту ры вель мі 

па доб ныя, так што і пад ладж вац ца не трэ ба бы ло. Ду ша 

за спя ва ла са ма, — рас каз вае кі раў нік ан самб ля.

Рэ пер ту ар «Яры цы» ад роз ні ва ец ца ад рэ пер ту а-

раў ін шых ка лек ты ваў. Ар тыс ты вы кон ва юць толь кі 

тыя пес ні, якія бліз кія ім па ду ху і па ха рак та ры. Ёсць 

свае па тра ба ван ні і да му зыч на га склад ні ка — ме-

ло дыя па він на быць ня прос тай, гар ма ніч най і глы-

бо кай. Так са ма му зы кан ты пры дум ва юць улас ныя 

апра цоў кі для кам па зі цый, са мі за піс ва юць «мі ну-

соў кі» — дзя ку ю чы гэ та му ў «Яры цы» з'я віў ся свой 

вя до мы «по чырк» у гу чан ні. Удзель ні кі ан самб ля 

пры зна юц ца, што кі раў нік у іх не стро гі, а шчы ра 

за хоп ле ны сва ёй спра вай.

Да рэ чы, та ле на ві ты ар тыст не каль кі га доў та му 

стаў лаў рэ а там прэ міі імя А. І. Дуб ко Гро дзен ска га 

аб лас но га вы ка наў ча га ка мі тэ та ў на мі на цыі «Мас-

тац кі кі раў нік на род на га (за слу жа на га) ама тар ска га 

ка лек ты ву го да».

Уя віць Ва ле рыя Ваў ле ва, які ся дзіць 
склаў шы ру кі, прос та не маг чы ма. Ён пры-
вык усё жыц цё зна хо дзіц ца ў па ста ян ным 
ру ху. Трэ ні роў кі, збо ры, спа бор ніц твы і га-
лоў ная ўмо ва — агень чык у ва чах дзя цей, 
якія, як і ён, шчы ра лю бяць бас кет бол.

Ва ле рый Пят ро віч на ра дзіў ся ў Мас тах, і 

ме на ві та з гэ тым го ра дам звя за на яго трэ-

нер ская кар' е ра. Пас ля ву чо бы ў Ака дэ міі 

фі зіч най куль ту ры на доў га з род ных мяс цін 

ён з'яз джаў толь кі ад ной чы — пяць га доў 

ад пра ца ваў у Мін ску пры на цы я наль най ка-

ман дзе па бас кет бо ле. А так ужо 46 га доў 

ён трэ ні руе дзяў чат у дзяр жаў най уста но-

ве «Мас тоў ская ра ён ная спе цы я лі за ва ная 

дзі ця ча-юнац кая шко ла алім пій ска га рэ зер-

ву». Ме на ві та з пры ез ду ў Мас ты Ва ле рыя 

Ваў ле ва тут па ча ла ся но вая эра жа но ча га 

бас кет бо ла. За час пра цы ён пад рых та ваў 

мност ва кан ды да таў у май стры спор ту, май-

строў спор ту, удзель ні каў чэм пі я на таў СССР, 

Еў ро пы, све ту і на ват Алім пій скіх гуль няў.

Ва ле рыю Пят ро ві чу пры свое на зван не за-

слу жа ны трэ нер Рэс пуб лі кі Бе ла русь, у яго най-

вы шэй шая на цы я наль ная трэ нер ская ка тэ го-

рыя. У на ступ ным го дзе зна ка мі та му на стаў ні-

ку споў ніц ца 70 га доў, ад нак па кі даць лю бі мую 

спра ву ён па куль не збі ра ец ца, тым больш што 

яго юныя вы ха ван кі па каз ва юць вы дат ныя вы-

ні кі. Пяць яго ву ча ніц за лі ча ны ў на цы я наль ную 

юнац кую ка ман ду па бас кет бо ле, у гэ тым го дзе 

яны возь муць удзел у чэм пі я на це Еў ро пы, а ад-

на з іх бу дзе аба ра няць го нар Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь на Куб ку све ту ся род жа но чых ка ман даў 

U-17, які прой дзе ле там у Мін ску.

У за слу жа на га трэ не ра свая ме то ды ка 

пад рых тоў кі чэм пі ё наў. Ён на бі рае гру пы з 

ву ча ніц 1—2 кла саў і вя дзе іх да вы пус ку. 

Яго ця пе раш ні на бор ужо да рос да 9—10 

кла са. Да рэ чы, у са мо га Ва ле рыя Пят ро ві ча 

двое сы ноў, адзін з іх пай шоў па сля дах баць-

кі — ён га лоў ны трэ нер жа но чай ка ман ды 

бас кет боль на га клу ба «Цмо кі». Сам жа Ва ле-

рый Пят ро віч з усмеш кай тлу ма чыць вы бар 

пра цы ме на ві та ў жа но чым бас кет бо ле тым, 

што доб ра раз бі ра ец ца ў жа но чай псі ха ло гіі. 

І вы ні кі яго ка ман ды па каз ва юць, што гэ та 

са праў ды так. Імя Ва ле рыя Ваў ле ва ўне се на 

ў кні гу сла вы Мас тоў шчы ны, а ў гэ тым го дзе 

ён ад ра ё на на мі на ва ны на зван не «Ча ла век 

го да Гро дзен шчы ны».

Матэрыялы выпуску падрыхтавалі 

Дар'я КАСКО, Маргарыта УШКЕВІЧ, 

Алена ДАЎЖАНОК.

Фота Сяргея НІКАНОВІЧА.

(Заканчэнне. Пачатак на 5-й стар.)

Да рэ чы, доў жыц ца эк скур сія ўся го 

15 хві лін, за тое на вед валь ні кам па да-

юц ца фак ты, якія на доў га за ста нуц ца 

ў па мя ці. Але га лоў нае на ват не гэ та, а 

тое, што гас цей су стра ка юць са праўд-

ныя гіс та рыч ныя пер са на жы: яц вя гі, 

Бо на Сфор ца, пан Яб ла ноў скі, яў рэі, 

якія скла да лі асноў ную част ку жы ха роў 

мяс тэч ка Лун на з XVІ ста год дзя. Раз-

гля да ю чы пры го жыя кас цю мы і слу ха ю-

чы бой кае апа вя дан не, на хві лі ну на ват 

за бы ва еш, што пе рад та бой школь ні кі. 

Тут жа мож на па зна ё міц ца з по бы там 

на шых прод каў — у му зеі прад стаў ле на 

хат ка кан ца XІX — па чат ку XX ста год-

дзяў. І, вя до ма, вель мі ба га тая экс па-

зі цыя, пры све ча ная Вя лі кай Ай чын най 

вай не. За вяр ша ец ца эк скур сія прэ зен та-

цы яй сён няш ня га дня Лун нен ска га краю. 

Пе да го гі шко лы пад рых та ва лі і вы пус ці лі 

кні гу «По вязь ча соў, па ка лен няў, тра ды-

цый», у якой вы ка ры ста ны ма тэ ры я лы 

му зея. Ба га тая гіс то рыя лун нен скай зям-

лі дае маг чы масць атрым лі ваць пе ра-

мо гі ў кон кур сах, на ву ко ва-прак тыч ных 

і края знаў чых кан фе рэн цы ях. У лю тым 

гэ та га го да ра бо та «Жы лая за бу до ва 

мяс тэч ка Лун на ў кан цы ХІХ — пер шай 

трэ ці ХХ ст.» ад зна ча на дып ло мам І сту-

пе ні Мі ніс тэр ства аду ка цыі Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь на кан фе рэн цыі да след чыц кіх 

ра бот па гіс то рыі.

У гэ тай ву чэб най уста но ве і пе да го гі, 

і вуч ні — усе імк нуц ца да па спя хо вас-

ці, на гэ та на цэль вае ды рэк тар шко лы 

Вік тар ЧЭР НІК, які ўзна чаль вае яе ўжо 

на пра ця гу 30 га доў. За раз, на прык лад, 

му зыч ная сту дыя «Фар ту на» рых туе га-

дзін ную кан цэрт ную пра гра му, каб мець 

маг чы масць атры маць зван не ўзор най. 

Ра ён ны этап кон кур су «Та лен ты Пры ня-

мон ня», які прай шоў гэ тай зі мой, гэ та-

му пад цвяр джэн не: усе прад стаў ле ныя 

шэсць му зыч ных ну ма роў ста лі пры зё-

ра мі.

Асаб лі вая ўва га ў шко ле ўдзя ля ец ца 

спар тыў на му вы ха ван ню. Сам ды рэк тар 

у мі ну лым пра фе сій ны фут ба ліст, суд-

дзя на цы я наль най ка тэ го рыі, за раз ін-

спек тар най вы шэй шай лі гі. На ста ды ё не 

Лун нен скай ся рэд няй шко лы па чаў спар-

тыў ны шлях і яго сын Сяр гей — гу лец 

на цы я наль най збор най па фут бо ле.

Вік тар Ме чы сла ва віч пры зна ец ца: 

і дзе ці, і на стаў ні кі ма ты ва ва ныя, та му 

што ўсе да сяг нен ні доб ра за ах воч ва-

юц ца. Ка лі ву чань стаў вы дат ні кам або 

за ва я ваў пры за вое мес ца на алім пі я-

дзе, на ву ко ва-прак тыч най кан фе рэн-

цыі ці ўвай шоў у дзя сят ку най леп шых 

спарт сме наў шко лы, — за ўсё гэ та ён 

атрым лі вае ма тэ ры яль ны бо нус. Па-

ста ян на ў шко ле пра во дзіц ца ак цыя 

«Ад хо ды — у да хо ды», па вы ні ках якой 

на на ва год ніх свя тах ма тэ ры яль на за-

ах воч ва юц ца вуч ні, якія вы ка на лі план 

па зда чы ме та ла ло му і ма ку ла ту ры. 

І коль касць уз на га ро джа ных з кож ным 

го дам па вя ліч ва ец ца (ка лі ча ты ры га ды 

та му бы ло 20 на ву чэн цаў, то за раз —

63). Кі раў нік уста но вы за да во ле ны та-

кі мі вы ні ка мі і лі чыць, што гэ та яшчэ 

да лё ка не мя жа.

Зна ём ства з яц вя га мі
і Бо най Сфор ца

Вуч ні шко лы да паў ня юць экс па зі цыю му зея тэ ат ра лі за ва ным вы ступ лен нем.

З пес няй па жыц ціЗ пес няй па жыц ці  

МУ ЗЫ КА БЕ ЛА РУС КАЙ ДУ ШЫ
Ан самб лем на род най пес ні кі руе вы ха дзец з Мар до віі

Са праўд ны та лентСа праўд ны та лент  

ТРЭ НЕР З ВЯ ЛІ КАЙ ЛІ ТА РЫ
Ча му Мас ты пры зна ны цэнт рам жа но ча га бас кет бо ла?

Ва ле рый ВАЎ ЛЕЎ са сва і мі па да печ ны мі.


