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У мі ну лыя вы хад ныя ў ста лі цы дру гі раз за пар ад бы-
лі ся во сень скія кір ма шы. У кож ным ра ё не Мін ска і яго 
мік ра ра ё нах кла пат лі выя фер ме ры, дзяр жаў ныя сель-
ска гас па дар чыя прад пры ем ствы і пра ца ві тыя вяс коў цы-
са ма туж ні кі пры во зі лі і пра да ва лі ліш кі ўра джаю, атры-
ма на га на па лет ках, сот ках, ага ро дах і пры ся дзіб ных 
участ ках, у са дах і га да валь ні ках, на ягад ных план та-
цы ях. Чым ад мет ныя бы лі гэ тыя га ман кія і шмат люд ныя 
кір ма шы? У пер шую чар гу тым, што яны су па лі з ча сам, 
які спрад ве ку ў нас на зы ва лі Ба га чом, — ста ра жыт ным 
свя там услаў лен ня ўра джаю і пра цы хле ба ро баў.

Пра вя дзен не во сень скіх кір ма шоў на пля цоў цы ка ля 
спар тыў на га комплексу «Чы жоў ка-Арэ на» — ак цыя па-
раў наль на но вая, але яна ўжо пры жы ла ся і па лю бі ла ся 
ста ліч ным жы ха рам, мож на ска заць, ста ла тра ды цы яй.
Да та го ж гэ та са мы вя лі кі з усіх се зо ных кір ма шоў. 
Не здар ма чар го вы раз я вы пра віў ся зды маць ме на ві та 
ў мін скую Чы жоў ку. А во сень скі кір ма шо вы се зон тут 
бу дзе пра цяг вац ца да апош ніх вы хад ных каст рыч ні ка.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Больш здым каў з гэ тай па дзеі 
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