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(За кан чэн не. Па ча так на 1-й стар.)

Ула дзі мір і Ма рыя МІЧ КО ВЫ жы вуць у шлю бе со рак пяць га доў. 

Спа чат ку пра ца ва лі на ві цеб скіх прад пры ем ствах, але ў 2001 го дзе 

па бу да ва лі ў вёс цы дом і пе ра еха лі на ста лае жы хар ства. За ня-

лі ся ага род ніц твам, жы вё ла га доў ляй і вы ра бам ва лён каў. Ця пер 

іх ні асноў ны кло пат — да гля даць ле там га рад скіх уну каў і ва ліць 

ва лён кі.

— На та кіх май строў, як мы, ка жуць: ці ша па ва лы, ці ва лё нач ні кі. 

А ў на шай акру зе на зы ва юць — «ва лён шчы кі! — усмі ха ец ца Ма рыя 

Якаў леў на, рас ці ла ю чы на сталь ні цы чар го вую пор цыю су хой і рас-

ча са най воў ны, аб горт ва ю чы яе ца ла фа нам і пар ка лё вай тка ні най — 

для чар го вай за га тоў кі.

Па чы на ец ца пра цоў ны дзень. Май стры ха са дзіц ца за стол, пры-

маецца за валенне скру чанай у ва лік за га тоў кі. Гэ та зай мае амаль 

паў га дзі ны. На пер шы по гляд пра цэ ду ра не скла да ная: ся дзі са бе і 

ва лі — ту ды-сю ды. Але та кі занятак па тра буе зда ро вых рук і мыш цаў. 

Моц ных да ло няў і паль цаў.

Са праў ды, у ша па ва лаў га лоў ны ін стру мент — ру кі. У Ма рыі і 

Ула дзі мі ра за доў гую пра цу па вы круч ва ныя паль цы, ны юць лок ці і 

пле чы. Ка лі ім за каз ва юць цэ лую пар тыю абут ку, клі чуць на да па мо гу 

дзя цей. І та ды дач ка Ак са на са дзіц ца ва ліць лям ца выя за га тоў кі, а 

зяць Дзміт рый ра зам з Ула дзі мі рам Іва на ві чам у сямейнай май стэр ні 

мо чаць-па раць за га тоў ку і на даюць ва лён кам ад мыс ло вую фор му.

— Доб ра, што і дзе ці за сво і лі на ша ра мяст во, спра ва не за гі не, — 

за да во ле на ка жа гас па дар ва люш на-лям ца вай вы твор час ці.

Па дзе даў скай тэх на логіі, каб зра біць экс клю зіў ны абу так, трэ ба 

мець ка лод кі пад па мер на гі, якія з усёй мо цы за га ня юц ца ў мок рае 

ту ла ва ва лён ка. У Міч ко вых ма ец ца ўвесь на бор ад па вед на га рыш-

тун ку, тэх на ла гіч ны лан цу жок — ад ваў на чос кі да суш кі ва лён каў у 

пе чы пра ду ма ны, пра ве ра ны, не дзей ны. Не вы пад ко ва Міч ко вы ўме-

юць ра біць ма дэль ны абу так для зі мы — ва лён кі для дзя цей, ры ба коў 

і па ляў ні чых, для мо ла дзі і ста рых. І, на ват, для ін ва лі даў. Не здар ма 

ка жуць пра ва лён кі з Гняз дзі ла ва: «Аб уеш — ду ша не на ра ду ец ца!»

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Больш здым каў гэ та га рэ парт ажу гля дзі це 

на сай це «Звяз ды».
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