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ПЕРАПЛЯЦЕННЕ БЫЛОГА І СУЧАСНАГА 

 

Вёска Звязда Стайскага сельсавета размешчана каля азёр Тэкліц і Луконец, за 

16 кіламетраў на паўночны захад ад горада Лепеля. Побач з ёй знаходзіцца старажытнае 

гарадзішча Аўгустова, у якім, па звестках археолагаў, людзі жылі яшчэ ў чацвёртым – першым 

стагоддзях да н. э. 

У 1906 годзе паселішча называлася фальваркам Аўгустова Пышнянскай воласці 

Лепельскага павета, было ўласнасцю Шчытаў. Пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 года 

фальварак быў ператвораны ў вёску. На 1924 год у Аўгустове налічвалася 75 двароў. Пазней вёска 

была перайменавана, стала называцца Звязда. У 1997 годзе ў ёй было 105 двароў, 322 жыхары. 

Зараз у Звяздзе – 75 двароў і дзвесце жыхароў. 

Непадалёк ад узбярэжжа возера Тэкліц, на вуліцы вёскі Азёрная лашчыць вочы прыгожая 

вясковая сядзіба сям’і Рагуцкіх. Сцены дома ашаляваны белым сайдынгам, пад стромкш дахам 

зладкаваны зручныя сучасныя вадасцёкі. Наваколле ўпрыгожваюць клумбы з кветкамі, сярод якіх 

дасціпна выглядаюць пластыкавая постаць бусла і дэкаратыўны драўляны зруб студні. 

На парозе дома сустрэў гаспадыню. Валянціна прыязна ўсміхалася, была рада гасцям. 

– Дом мы перавезлі з Забалацця, абуладкавалі на новым месцы, прывялі ў парадак, – 

паведаміла Валянціна Іванаўна. – Раней яна належыла бабулі майго мужа Івана. 

– Дзе нарадзіліся? 

– У суседняй вёсцы Заполле, якая, хоць і размешчана ў далечыні ад азёр і рэк, працягвае 

захоўвацца як дачны пасёлак. Жылыя пабудовы ў ёй не пустуюць, знаходзяцца ва ўласнасці 

мясцовых жыхароў, іх дзяцей і ўнукаў або выкуплены заможнымі гараджанамі. Так што ўжо ў самы 

бліжэйшы рымаць шанц на адраджэнне нават самыя аддаленыя сельскія населеныя пункты раёна. 

– Як склаўся працоўны шлях? 

– Пасля заканчэння педагагічных класаў у Оршы  чатырнаццаць гадоў адпрацавала 

выхавальніцай у дзіцячых садах Поплавак і Пышна. Цяпер я бібліятэкар мясцовай бібліятэкі. Кнігі 

па-ранейшаму карыстаюцца папулярнасцю ў вяскоўцаў. 

– Ці вялікая падсобная гаспадарка? 

– Куры, парася і трусы. Апрацоўваем паўгектара ворнай зямлі. Вырошчваем садавіну і 

гародніну, садзім бульбу, збожжавыя культуры. 3 механізмаў – мотаблок з прычапным 

абсталяваннем. 

Быў час, калі трымалі і вялікую гаспадарку, на падворку былі нават тры каровы, а цяпер 

няма ўжо ніводнай. Адна з галоўных прычын гэтага тое, што муж яшчэ ў дзяцінстве атрымаў 

траўму. 

3 узростам наступствы той траўмы сталі ўсё больш сказвацца. Нядаўна яму зрабілі 

хірургічную аперацыю, і па стане здароўя ён пакуль працуе дзённым ахоўнікам на 

малочнатаварнай ферме «Звязда» СВФ «Заазер’е». 

Дачка Кацярына працуе тынкоўшчыцай у ДКУБП «Лепельская ПМК–75» і завочна вучыцца 

у Полацкім дзяржаўным універсітэце, закончыла ўжо пяць курсаў. 



Цікава было паглядзець, пагартаць альбом з фотаздымкамі сям’і Рагуцкіх. Асаблівую ўвагу 

прыцягнула фота Івана Рагуцкага, зробленае адразу пасля вяртання з Афганістана. Грудзі 

зухаватага выгляду статнага вясковага хлопца ўпрыгожвае медаль «За баявыя заслугі». Таму 

наведаў малочнатаварную ферму «Звязда», дзе Іван Мікалаевіч быў на працы, і пагутарыў з ім. 

– Прызвалі на тэрміновую службу ў армію вясной 1986 года, – сказаў Іван Рагуцкі. 

– Спачатку трапіў у «вучэбку» ў Фергану (Узбекістан), прайшоў першапачатковую ваенную 

падрыхтоўку на дэсантніка, у тым ліку скакаў з парашутам, а ўжо ў снежні на транспартным 

самалёце быў дастаўлены ў Кабул. На ускраіне горада быў расквартараваны 62-гі асобны танкавы 

батальён 103-й Віцебскай паветрана-дэсантнай дывізіі. Батальён складаўся з трох танкавых рот і 

чатырох спецыяльных узводаў баявой падтрымкі і матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння. У адным 

з гэтых узводаў я служыў кіроўцам грузавой аўтамашыны ГАЗ–66, паколькі ў час вучобы ў 

Пышнянскай сярэдняй школе атрымаў яшчэ і правы вадзіцеля катэгорыі «С», наведваў заняткі 

вучэбна-вытворчага камбіната ў Лепелі. Перавозіў ваеннаслужачых, боепрыпасы, іншыя грузы 

баявога прызначэння. 

– За што былі ўдастоены медаля? 

– Душманы ўтрымлівалі асобныя населеныя пункты па ўсёй тэрыторыі Афганістана. Часам 

яны назапашвалі такія вялікія сілы і сродкі агнявога паражэння, што пераходзілі ў 

контрнаступленне. Аднойчы разгарнулі наступ на горад Кабул, паспрабавалі захапіць сталіцу 

Афганістана. Вось за гэты ўдзел у адбіцці наступлення ворага і быў прадстаўлены камандаваннем 

да ўзнагароджання медалём «За баявыя заслугі». 
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