Васіль Уладзіміравіч Быкаў нарадзіўся ў вёсцы Бычкі
Ушацкага раёна ў сялянскай сям'і.
Удзельнік Вялікай
Айчыннай вайны.
Першыя апавяданні Васіля Быкава былі надрукаваны ў
часопісе "Вожык" (1947, “Дапякло”), газеце "Гродзенская
праўда" (1949, "У першым баі"). Галоўнай тэмай твораў Васіля
Быкава з'яўляецца франтавое жыццё, партызанская і
падпольная барацьба беларускага народа супраць фашысцкіх
захопнікаў.
Ён cтaў нapoдным пicьмeннiкaм Бeлapyci (1980), Гepoeм
Сaцыялicтычнaй Пpaцы (1984), Лaўpэaтaм Лiтapaтypнaй
пpэмii iмя Я. Кoлaca (1964, зa aпoвecць "Тpэцяя paкeтa"),
Дзяpжaўнaй пpэмii СССР (1974, зa aпoвecцi "Абeлicк",
"Дaжыць дa cвiтaння"), Дзяpжaўнaй пpэмii БССР iмя Я.
Кoлaca (1978), зa aпoвecцi "Вoўчaя згpaя", "Ягo бaтaльён"),
Лeнiнcкaй пpэмii (1986, зa aпoвecць "Знaк бяды").
Узнaгapoджaны opдэнaмi Лeнiнa, Пpaцoўнaгa Чыpвoнaгa
Сцягa, Чыpвoнaй Зopкi, Айчыннaй вaйны 1-й cтyпeнi, Дpyжбы
нapoдaў, шмaтлiкiмi мeдaлямi.

В.Быкаў з сынам
В.Быкаў з маці

Сядзіба-музей В.У.
Быкава ў вёсцы Бычкі
Ушацкага раёна.

Магіла пісьменніка
В.Быкава

Аркадзь Куляшоў нарадзіўся 6 лютага 1914г. у
мястэчку
Саматэвічы
Касцюковіцкага
раёна
Магілёўскай вобласці ў сям'і настаўнікаў.
Пісаць вершы ён пачаў з сямі гадоў, а ў 1926г.
Клімавіцкая
раённая
газета
“Наш
працаўнік”
надрукавала яго верш “ Ты мой брат ”.
У 1928г. паступіў у Мсціслаўскі педагагічны
тэхнікум, а ў 1931г. перайшоў на першы курс
літаратурнага факультэта Беларускага вышэйшага
педагагічнага інстытута, дзе правучыўся да вясны
1933г.
Першыя вершы з'явіліся ў 1927г. у часопісе
“Чырвоны сейбіт ”. Выйшлі кнігі паэзіі “ Росквіт зямлі ”
(1930), “ Па песню, па сонца!.. ” (1932), “ Медзі дождж ”
(1932). А.Куляшоў – аўтар шматлікіх зборнікаў і паэм.
Узнагароджаны двума ордэнамі Леніна, ордэнам
Чырвонага Сцяга, двума ордэнамі Працоўнага
Чырвонага Сцяга і медалямі. Народны паэт БССР
(1968).

Бацькі паэта
Аляксандр Мікалаевіч
і Кацярына Фамінічна

Маленькі А. Куляшоў
на руках у маці
1914 г.
Сустрэча з маладымі
аўтарамі 1952 г.

Літаратурны музей
імя Аркадзя Куляшова
Паштовая марка да
100-годдзя з дня
нараджэння Аркадзя
Куляшова

Нарадзілася 1 сакавіка 1929 года ў вёсцы Старына
Ушацкага раёна Віцебскай вобласці. Пасля заканчэння Ушацкай
сямігодкі ў 1948 г. скончыла Глыбоцкую педнавучальню.
Пачала друкавацца з 1947 года. Першы зборнік лірыкі
“Сакавік” выйшаў у свет у 1958 годзе. Пяру Еўдакіі Лось
належаць паэтычныя зборнікі
“Палачанка” (1962),
“Людзі
добрыя ” (1963), “Хараство ” (1965), “ Яснавокія мальвы ” (1967), “
Вянцы зруба” (1969), “Перавал ” (1971), “Галінка з яблыкам”
(1973), “Лірыка” (1975), “Лірыка ліпеня” (вершы і паэмы, 1977),
“Валошка на мяжы” (выбранае, 1984). У 1979 г. выйшлі выбраныя
творы ў 2 тамах.
Яе паэзія шчырая, сагрэта пачуццём любові да Радзімы, да
людзей. Вершы і паэмы Е. Лось перакладаліся на рускую,
украінскую, літоўскую і іншыя мовы. Музыку на яе вершы
напісалі У. Алоўнікаў, Т. Вагнер, Д. Камінскі, Ю. Семяняка, Д.
Смольскі і інш. Яе імем названы вуліца ў Віцебску, Ушацкая
раённая бібліятэка.
Узнагароджана ордэнам “ Знак Пашаны ” і медалём .

Еўдакія Лось
з сынам

Еўдакія Лось у
маладосці.

Помнік Е.Лось
у г. Віцебску

Нарадзіўся 12.01.1919г. у вёсцы Канічы
Касцюковіцкага раёна Магілёўскай вобласці ў
сялянскай сям'і. Удзельнік Вялікай Айчыннай
вайны.
У 1944г. скончыў Буйнакскае пяхотнае
вучылішча, у 1951 — Ваенна-юрыдычную акадэмію
ў Маскве.
У 1930-я гады выступіў у друку з вершамі
(газета “Піянер Беларусі”, часопіс “Іскры Ільіча” ).
Першыя кнігі апавяданняў выйшлі ва Уладзіміры
на рускай мове — “Куда исчез гриб” (1957),
“Жаворонок” (1958), “Рассказы” (1959).
Аўтар
кніг аповесцей і апавяданняў “Бацькава шабля”
(1982), “Чэкістам стала вядома” (1985), “ Стрэл у
акно” (1988) і рамана “Вяртанне ў агонь” (1978).
У 1972-1985г. – загадчык рэдакцыі прозы
выдавецтва “Мастацкая літаратура”. Член Саюза
пісьменнікаў СССР з 1960г.
Аўтар
сцэнарыяў
мастацкага
фільма
“Ветразі майго дзяцінства” (пастаўлены ў 1982) і
тэлевізійнага “Незнаёмая песня” (пастаўлены ў
1983).
Пераклаў на беларускую мову казку Р.
Кіплінга “Чаму ў слоніка доўгі нос” (1974),
апавяданні латышскіх і літоўскіх пісьменнікаў.

Алесь Асіпенка нарадзіўся ў вёсцы Пушкары Віцебскага
раёна Віцебскай вобласці ў сялянскай сям’і. Вучыўся на
гістарычным факультэце Віцебскага педагагічнага інстытута.
Удзельнічаў у Вялікай Айчыннай вайне.
Першае апавяданне надрукаваў у 1945г. Выйшлі ў свет
зборнікі апавяданняў і аповесцей “Лёд растае” (1958), “Подых кветак
і працы ” (1960), “Дарога ў даль” (1962), “ Крокі” (1971),
“Парогі”
(1973), “Абжыты кут” (1964), “Жыта” (1968), “Канец бабінага лета”
(1975), “Два дні і дзве ночы” (1977), “Пяцёра
адважных” (1985),
раманы “Вогненны азімут” (1966), “Непрыкаяны маладзік” (1974,
поўнае выданне ў 1982), “Святыя грэшнікі” (1988), у 1979 г. –
Выбраныя творы ў 2-х тамах, у 1989-1990 гг. — у 3 тамах.
Аўтар сцэнарыяў мастацкіх фільмаў “Пяцёра адважных”
(1971), “Канец бабінага лета” (1982), “Трывогі першых птушак”
(1986). Сааўтар сцэнарыяў мастацкіх фільмаў “Ясь і Яніна”,
“Трэцяга не дадзена”, “ Кожны трэці”.
Узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступені, “Знак
Пашаны”,
двума ордэнамі
Працоўнага Чырвонага Сцяга і
медалямі.

Нарадзіўся Максім Лужанін у 1909 г. у вёсцы Прусы Слуцкага
павета Мінскай губерні ў сялянскай сям'і.
У 1924 годзе паступіў у Мінскі беларускі педагагічны тэхнікум.
Першыя вершы былі надрукаваны ў 1925 г. Удзельнічаў у Вялікай
Айчыннай вайне.
Пасля дэмабілізацыі працаваў у газеце “Звязда”, адказным
сакратаром часопіса “Вожык”, галоўным рэдактарам кінастудыі
“Беларусьфільм”.
Аўтар шматлікіх зборнікаў вершаў і паэм: “Крокі”, “Новая
ростань”, “Першамайская вуліца”, “Прасторы”, “Неаплочаны
рахунак”, “Галасы гарадоў”, “Як нараджаўся новы свет”. Выдаў
“Вершы для дзяцей” і паэму-казку “Хто робіць пагоду”.
Працаваў і ў галіне прозы, а таксама крытыкі.
На беларускую мову пераклаў шмат твораў рускіх
пісьменнікаў.
Яму належыць сцэнарый мастацкага фільма “Паўлінка”.
Памёр Максім Лужанін 13 кастрычніка 2001 года ў Мінску.

М.Лужанін на сустрэчы
з выбаршчыкамі

М.Лужанін, 1928 г

Нapaдзiўcя Мixacь Цixaнaвiч Лынькoў 30 лicтaпaдa 1899г.
Скoнчыўшы шкoлy, вyчыўcя ў Рaгaчoўcкaй нacтaўнiцкaй ceмiнapыi.
Пacля пpaцaвaў нacтaўнiкaм на Гомельшчыне, затым у бaбpyйcкай
aкpyгoвай гaзeце “Кaмyнicт”.
У 1930г.
бyдyчы ўжo шыpoкa вядoмым пicьмeннiкaм, ён
пepaexaў нa пpaцy ў Мiнcк i быў пpызнaчaны гaлoўным pэдaктapaм
дзяpжaўнaгa выдaвeцтвa БССР. З 1938г. yзнaчальвaў Сaюз
пicьмeннiкaў БССР.
З пepшыx дзён Вялiкaй Айчыннaй вaйны Мixacь Лынькoў
знaxoдзiўcя ў дзeючaй apмii ў якacцi paбoтнiкa дpyкy.
Дэмaбiлiзaвaўшыcя i вяpнyўшыcя ў Мiнcк, Мixacь Лынькoў
зacтaeццa Стapшынёй Сaюзa пicьмeннiкaў. Аднaчacoвa нeкaлькi
гaдoў пpaцye дыpэктapaм Інcтытyтa лiтapaтypы, мoвы i мacтaцтвa
Акaдэмii Нaвyк. Узнaгapoджaны тpымa opдэнaмi Лeнiнa, тpымa
opдэнaмi Пpaцoўнaгa Чыpвoнaгa Сцягa, opдэнaм Чыpвoнaй Зopкi i
мeдaлямi.
Пaмёp Мixacь Лынькoў 21 вepacня 1975г. Пaxaвaны ў
Мiнcкy нa Уcxoднix мoгiлкax. Тaм cтaiць зpoблeны ямy пpыгoжы
пoмнiк, дa якoгa ў юбiлeйныя днi i цяпep людзi пpынocяць квeткi.

Сям’я Лыньковых
1917г.

М.Лынькоў з жонкай
Соф’яй Захараўнай. 1962г.

Юбілейная
манета

Паэт, перакладчык, песеннік Уладзімір Мазго нарадзіўся ў 1959 годзе ў
г. п. Зэльва Гродзенскай вобласці. З 1964 па 1968 гады разам з бацькамі жыў у
Сібіры, потым сям’я вярнулася ў Беларусь. Вышэйшую адукацыю атрымаў на
філалагічным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (1980–1985).
Першыя вершы паэт надрукаваў у 1972 годзе. Першая кніга вершаў “Пад
спеў крыніц” (1982) з’явілася на свет у студэнцкія гады, пасля выхаду якой
паэт быў прыняты ў Саюз пісьменнікаў.
У. Мазго з’яўляецца аўтарам кніг “Вершаліна” (1987), “Марафон” (1992),
“Анёл нябесны” (2007), кніг для дзяцей “Калі спрачаюцца маланкі” (1989),
“Суседзі па сусвеце” (1994), “Смехапад” (1999), ”Прыгоды марахода” (2002),
“Таямнічая планета” (2009), “Адвечныя скарбы Радзімы” (2012) і інш.
Многія вершы паэта сталі песнямі. Асобныя творы аўтара перакладзены
на рускую, украінскую, чувашскую мовы.
У. Мазго – выдатнік друку Беларусі, лаўрэат прэміі імя Васіля Віткі,
прэміі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі ў вобласці літаратуры і мастацтва. У
2008 годзе паэт удастоены прэстыжнай літаратурнай прэміі “Залаты Купідон”
за кнігу “Цуда-Вуда”. Узнагароджаны ордэнам Францыска Скарыны ў 2014
годзе.
Па ініцыятыве У. Мазго з 1997 года ў Зэльве праводзіцца раённае свята
паэзіі і музыкі “ Зэльвенскія Сакавіны ”.

Творчая сустрэча на
Зэльвеншчыне

Сустрэча ў дзіцячай
бібліятэцы г.Мінска

Пад час
прэзентацыі кнігі
“Адвечныя
скарбы радзімы”

Нарадзіўся Іван Сяркоў у вёсцы Пакалюбічы Гомельскага раёна Гомельскай
вобласці ў сялянскай сям'і. Пасля заканчэння 7 класаў мясцовай школы (1947г.)
быў прыняты выхаванцам Мінскага артылерыйскага падрыхтоўчага вучылішча.
Да 1955 г. служыў у арміі.
Літаратурнай дзейнасцю пачаў займацца з 1957 г. як паэт. Творчы шлях
пачынаўся з вершаваных гумарэсак і кароткіх гумарыстычных апавяданняў.
Аповесці Івана Сяркова “Мы з Санькам у тыле ворага” (1968г., адзначана
другой прэміяй у рэспубліканскім конкурсе) , “Мы хлопцы жывучыя” (1970г.,
адзначана першай прэміяй на Усесаюзным конкурсе на лепшую кнігу
мастацкай літаратуры для дзяцей), “Мы з Санькам – артылерысты..” (1989г.,
першая прэмія на рэспубліканскім конкурсе) кампазіцыйна завершаныя творы і
разам з тым паводле стылёвых асаблівасцей і вобразнай структуры
успрымаюцца як трылогія.
Аповесці перакладаліся на рускую, украінскую, літоўскую, латышскую,
малдаўскую, армянскую, балгарскую мовы.
Івану Сяркову належыць таксама сцэнарый тэлевізійнага мастацкага фільма
“Мы – хлопцы жывучыя”.
Узнагароджаны медалём «За доблестный труд», Ганаровымі граматамі
Вярхоўнага Савета БССР (1972 г., 1979 г.).
З’яўляўся сакратаром Гомельскага абласнога аддзялення СП Беларусі з 1977г.

Артур
Вольскі нарадзіўся 23.09.1924г. у горадзе Дзяржынску
Мінскай вобласці ў сям’і пісьменніка.
Вучыўся ў Віцебскай мастацкай навучальні (1938-1941), пасля вучобы
працаваў мастаком у горадзе Уральску. У 1942г. прызваны ў ВаеннаМарскі Флот.
Пасля дэмабілізацыі працаваў у рэдакцыі газеты
“Чырвоная змена ”, у часопісах “ Бярозка”, “ Вясёлка ”.
Першы літаратурны твор надрукаваў у 1937г. Аўтар зборнікаў
паэзіі “Водбліскі далёкіх маякоў” (1958), “Далёкія і блізкія прычалы”
(1962), “Дабрата” (1966), “Выратавальны круг” (1974), “Строма” (1982),
“Чалавек, якому баліць” (выбранае, 1984), “Наваселле дрэў” (1990).
Напісаў кніжкі паэзіі, прозы, казак для дзяцей: “Маленькім сябрам”
(1955), “Дзедаў госць” (1958), “Чырвоная зорка” (1961), “Чарнічка”
(1964), “Рагатка” (1971), “Лясныя мастакі” (1973), “Жывыя літары”
(1973), “А куды падаўся дождж” (1974), “Ізумрудавы горад, дзе ты?..”
(1977), “Еду ў госці да слана” (1978), “Сонца блізка ўжо зусім” (1984),
“Дабяруся да нябёс” (1984), “Ад А да Я — прафесія мая” (1987),
апавядання-эсэ “Хлеб — усяму галава” (1989). Аўтар п’ес-казак.
Узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, “Знак
Пашаны”, медалём “За баявыя заслугі” і іншымі медалямі.

М. Савіцкі, А. Грыцкевіч,
А. Вольскі, В. Быкаў (1992).

Артур Вольскі
з сынам
Лявонам
(1966)

Артур Вольскі з сям’ёй

Беларускі савецкі паэт, журналіст нарадзіўся 10 чэрвеня 1919 года
ў сялянскай сям’і ў вёсцы Хляўно Кармянскага раёна Гомельскай
вобласці. У 1937 годзе скончыў Магілёўскі газетны тэхнікум, а ў 1941 –
Камуністычны інстытут журналістыкі імя С.М. Кірава ў Мінску.
У час Вялікай Айчыннай вайны ён – карэспандэнт і супрацоўнік
газет у Краснаярскім краі, Калінінскай вобласці, Маскве. У 1945 годзе
вярнуўся ў Мінск і працаваў у газеце “Чырвоная змена”. З 1949 года
А. Дзеружынскі, І. Мележ,
працаваў у выдавецтвах “Беларусь”, “Мастацкая літаратура”,
А. Пальчэўскі сярод чытачоў.
“Юнацтва”.
1961 г.
Свой першы верш ён надрукаваў у раённай газеце “Дело
Октября”. Першы зборнік вершаў “Песні маладосці” быў выдадзены ў
1959 годзе. Не прымусіў доўга чакаць сваіх чытачоў і другі зборнік –
“Калінавы цвет”.
Больш як дваццаць кніжак А.Дзеружынскі напісаў для дзяцей.
Многія яго вершы пакладзены на музыку.
У 1998 годзе выйшла яго кніга “Вернасць” для вучняў сярэдняга
і старэйшага ўзросту.
Вядомы беларускі пісьменнік, лаўрэат Літаратурнай прэміі імя
Янкі Маўра.
Памёр Авяр’ян Дзеружынскі 4 студзеня 2002 года.

Наталля Батракова - вядомая беларуская пісьменніца.
Нарадзілася 18 мая 1964 года ў в.Бялынічы Магілёўскай
вобласці. У 1981 годзе скончыла Бялыніцкую СШ № 2, у 1986
годзе – Беларускі інстытут інжынераў чыгуначнага транспарту.
Вершы піша з 16-ці гадоў.
Менавіта з вершаў у юнацтве пачалася творчасць Наталлі
Батраковай. Толькі пазней, у 2001 годзе, працуючы
прадстаўніком транспартнай кампаніі, яна публікуе свой першы
раман, які, на здзіўленне ўсім, здабыў вялікую папулярнасць
сярод чытачоў. Вядомым аўтарам-празаікам яна стала пасля
дылогіі “Территория душы”. А раман “Миг бесконечности” стаў
самым папулярным у Беларусі ў 2012 годзе. Яго працяг “Миг
бесконечности-2: бесконечность любви, бесконечность печали”
выйшаў у 2016 годзе. Аўтар чатырох паэтычных зборнікаў —
“Состояние души”, “Сто сорок жизненных мгновений”, “Я
играю не по правилам…”, “Экстрасистолы любви”.
Агульны тыраж яе кніг звыш 100 тысяч экзэмпляраў.

Н. Батракова на сустрэчах
з чытачамі

Беларускі пісьменнік,
драматург, педагог нарадзіўся 15
кастрычніка 1949 года ў вёсцы Парэчча Слонімскага раёна ў
сялянскай сям’і. Скончыў беларускае аддзяленне філалагічнага
факультэта БДУ (1972).
Дэбютаваў у друку ў 1967 годзе.
Член Саюза пісьменнікаў СССР (з 1990).
А. Якімовіч жыве і працуе ў Слоніме. Першую аповесць для
падлеткаў “Гордзіеў вузел, альбо Нявыдуманыя гісторыі з жыцця
Алеся Пятрашкі” выдаў у 1987 г. На творчым рахунку аўтара шэраг
кніг для дзяцей і падлеткаў – “Эльдарада просіць дапамогі”,
“Залатая дзіда”, “Сакрэт Тунгускага метэарыта”, “Пастка для
пярэваратня”, а таксама п’есы – “Аварыйная пасадка, або Першы
дыназаўрык”, ”Добры змей” і інш. Казачныя, прыгодніцкія і
фантастычныя сюжэты закранаюць экалагічныя праблемы,
расказваюць пра школьнае жыццё.
Пад рубрыкай “Школа педагагічнага майстэрства” ў якасці
дадатку да часопіса “Пачатковае навучанне” надрукаваны “Творчыя
ўрокі беларускай мовы ў 3 класе”.
Апошнім часам А.М. Якімовіч звярнуўся да п’ес для дарослага
гледача (“Муляж”, “Сын прыехаў”, ”Загадкавы храм”). Прэм’ера
адной з іх – “Спакуса” – адбылася ў Дзяржаўным драматычным
тэатры горада Слоніма.

Творчыя
сустрэчы

Пад час прэзентацыі
казкі”Казкі-падказкі”

Кастусь Цвірка (28 сакавіка 1934, Зялёная Дуброва, Мінская
вобласць, БССР) — беларускі паэт, перакладчык, фалькларыст,
этнограф, мовазнавец.
Скончыў аддзяленне беларускай мовы і літаратуры філалагічнага
факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (1958). Быў
літсупрацоўнікам раённай газеты “Рудзенская праўда” , рэдактарам
на Беларускім радыё. У 1972г. скончыў аспірантуру пры Інстытуце
мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН БССР і з таго часу —
навуковы супрацоўнік гэтага інстытута. З 1981г. — старшы рэдактар
выдавецтва “Юнацтва”, з 1984г. — рэдактар аддзела паэзіі часопіса
“Полымя”.
Кандыдат гістарычных навук (1972). З 1996г. — кіраўнік і галоўны
рэдактар выдавецтва “ Беларускі кнігазбор”.
Друкуецца з 1951г. Аўтар зборнікаў паэзіі “Такія сэрцы ў нас”
(1959), “Бягуць раўчукі” (1962), “Чарназём” (1967), “Каласы” (1975),
“Сцежка дадому” (1980), “Хат вячысты дар” (1982), “Лодка долі тваёй”
(1988) і інш. Аўтар кнігі “Слова пра Сыракомлю: Быт і культура
беларусаў у творчасці “вясковага лірніка” (1975). Піша і для дзяцей:
кнігі вершаў і казак “Як Алесь згубіўся ў лесе” (1986), “Добрыя
суседзі” (1988) і інш.

Творчая сустрэча з паэтам

К.Цвірка на выставепрысвячэнні Р.Барадуліну

Народны пісьменнік Беларусі, драматург, грамадскі дзеяч, нарадзіўся
ў вёсцы Вялікі Бор Касцюковіцкага раёна Магілеўскай вобласці ў
сялянскай сям’і. Скончыў
аддзяленне журналістыкі філалагічнага
факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Працаваў
у
выдавецтве Акадэміі навук БССР, у рэдакцыі часопіса “Полымя”.
У друку дэбютаваў вершам у 1952г., як празаік — у 1958 годзе ў
газеце “Чырвоная змена”.
Сам Чыгрынаў пачаткам сваёй сталай літаратурнай дзейнасці лічыў
1961 год, калі газета “Літаратура і мастацтва” змясціла яго апавяданне
“Праз гады”.
У пачатку 60-х г. Чыгрынаў звярнуўся да прозы. У аснове гэтых
твораў – мясцовыя паданні і легенды, якія запісваў падчас вандровак па
роднай Касцюкоўшчыне. Першай сур’ёзнай працай Чыгрынава як
празаіка стала дакументальная аповесць “Тайна адной экспедыцыі”
(1957).
Аўтар кніг апавяданняў, аповесцей, п’есаў. У 1984 годзе выйшлі
Выбраныя творы ў 3 тамах.
Лаўрэат Літаратурнай прэміі імя А.Фадзеева за раманы “Плач
перапёлкі”, “Апраўданне крыві”, Дзяржаўнай прэміі БССР як сааўтар
сцэнарыя тэлефільма “Руіны страляюць…”.
Узнагароджаны ордэнам Дружбы народаў, медалямі .

Мемарыяльная дошка
І.Чыгрынаву ў Мінску

