
Каляндар культурных падзей Шчучынскага раёна  

на 2017 год 
СТУДЗЕНЬ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 студзеня – абрад «Калядкі» Традыцыйнае 

беларускае гулянне, напоўненае абрадавай 

сімволікай, дзеяннямі, песнямі: і інш. 

(г.Шчучын, Шчучынскі раѐн) тэл. 8 (01514) 

28033  
 

8 студзеня - калядныя сустрэчы “Хрыстос 

нараджаецца! Слаўце!” адбудуцца на базе ДУК 

“Шчучынскі раѐнны цэнтр культуры і 

народнай творчасці” арганізуюцца сумесна з 

праваслаўнай царквой. Дадзенае 

мерапрыемства прысвечана вялікаму 

праваслаўнаму святу - «Нараджэнне 

Хрыстова». (г.Шчучын) тэл. 8 (01514) 26061  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 студзеня - конкурсная праграма «Ау, 

Снягуркі!». Гасцей чакае конкурсная праграма 

для «Снягурак» (Снягуркі - моладзь 

арганізацый раѐна), цікавыя рэжысѐрскія 

знаходкі, пацешныя гульні, віктарыны. (г. 

Шчучын, цэнтр культуры) тэл. 8 (01514) 2 92 40  

 

Студзень-люты - Злѐт перадавікоў вытворчасці 

і лепшых па прафесіі ў сацыяльна-культурнай 

сферы. Эканамічныя спаборніцтвы і конкурсы 

лепшых па прафесіі завяршаюцца злѐт 

перадавікоў - маштабнай ўрачыстай 

цырымоніяй. Падводзіць вынікі працоўнага 

спаборніцтва стала добрай традыцыяй. Бо якім 

бы складаным ні быў мінулы год, прыемна 

падвесці яго вынікі на аптымістычнай ноце - 

уручэннем узнагарод лепшым работнікам і 

калектывам горада, якія заслужылі іх 

добрасумленнай працай, значнымі 



дасягненнямі ў розных сферах дзейнасці. 

(г.Шчучын) тэл. 8 (01514) 29240  

ЛЮТЫ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 лютага - мерапрыемствы, прысвечаныя Дню 

абаронцы Айчыны. Традыцыйныя 

мерапрыемствы, прысвечаныя ветэранам 

ваеннай службы. У гэты дзень праводзяцца 

мітынгі, святочныя канцэрты. (г.Шчучын, 

Шчучынскі раѐн) Тэл. 8 (01514) 28033 

26 лютага - раѐннае народнае свята 

«Масленіца». У праграме свята тэатралізаванае 

прадстаўленне, канцэрт калектываў аматарскай 

творчасці, «горад майстроў». Для жыхароў і 

гасцей арганізавана работа гульнявых, 

турыстычных, спартыўных пляцовак, 

батлеечныя ўяўленне. Відовішчны атракцыѐн 

«Ледзяны слуп» і спаленне пудзіла. Па 

традыцыі Вас чакаюць палаткі з ужо звыклымі 

зімовымі стравамі: шашлыком, каўбаскамі, 

беляшамі, піражкамі і, вядома, блінамі - 

сімвалам свята. (г.Шчучын) тэл. 8 (01514) 

28033  

САКАВІК 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8 сакавіка - мерапрыемствы, прысвечаныя 

Міжнароднаму жаночаму Дня 8 сакавіка. 

Сучаснае святкаванне Жаночага дня лічыцца 

днѐм вясны, жаночай прыгажосці, пяшчоты, 

душэўнай мудрасці і ўвагі да жанчыны. 

(г.Шчучын, Шчучынскі раѐн) тэл. 8 (01514) 

28033 

 

Красавік 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 красавіка - святочная праграма да Дня 

яднання народаў Беларусі і Расіі. Урачысты 

канцэрт калектываў аматарскай творчасці 

Шчучыншчыне, які адлюстроўвае тэму 

супрацоўніцтва і дружбы паміж саюзнымі 

дзяржавамі. (г.Шчучын, цэнтр культуры) тэл. 8 

(01514) 28033  

 

16 красавіка - абрад «Валачобнікі» 

Волочѐбный абрад - абыход дамоў у 

велікодную нядзелю, які суправаджаецца 

выкананнем валачобная песень, вершаў і 

віншаванняў. Гэты абрад быў прымеркаваны да 

свята Уваскрэсення Хрыста. У мінулым лічылі, 

што ѐн спрыяе ўраджаю, дабрабыту сям'і. 

(г.Шчучын, Шчучынскі раѐн) Тэл. 8 (01514) 

28033 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-26 красавіка - мерапрыемствы, 

прымеркаваныя да трагедыі на Чарнобыльскай 

АЭС. 26 красавіка 1986 года на чацвѐртым 

энергаблоку Чарнобыльскай АЭС адбылася 

аварыя, якая стала найбуйнейшай катастрофай 

у гісторыі атамнай энергетыкі. Якія 

праводзяцца мерапрыемствы, з'яўляюцца 

данінай памяці загінуўшым людзям. 

(г.Шчучын. Шчучынскі раѐн) тэл. 8 (01514) 

28033  

 

МАЙ 



 

 

1 мая 
Свята «Майские напевы», прымеркавана да 

аднаўлення работы гарадскога фантана. 

Менавіта з гэтымі дэкаратыўным аб'ектам 

гарадскога ландшафту ў Шчучынцаў нязменна 

асацыюецца прыход сонечных дзѐн. Фантан 

для гараджан - адно з любімых месцаў сустрэч. 

Адкрыццѐ сезона фантана па традыцыі 

адзначаць яркай святочнай праграмай. 

(Г.Шчучын) Тэл. 8 (01514) 29240  
 

9 мая - мерапрыемствы, прысвечаныя Дню 

Перамогі. Урачысты канцэрт і мітынг, 

прысвечаныя перамозе ў Вялікай Айчыннай 

вайне. (г.Шчучын) тэл. 8 (01514) 28033  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14 мая - Мітынг, прысвечаны Дню Дзяржаўнага 

герба і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь. 

Штогод у другую нядзелю мая адзначаецца 

дзяржаўнае свята "Дзень Дзяржаўнага герба і 

Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь". 

Атрыбутамі любой суверэннай дзяржавы 

з'яўляюцца дзяржаўныя сцяг, герб і гімн. 

(г.Шчучын) тэл. 8 (01514) 28033  

 

21 мая - мерапрыемствы, прысвечаныя 

Сусветнаму Дню памяці ахвяраў СНІДу Мэтай 

Сусветнага дня памяці ахвяраў СНІДу 

з'яўляецца павышэнне глабальнай 

дасведчанасці аб ВІЧ / СНІД і дэманстрацыя 

салідарнасці перад тварам пандэміі. У гэты 

дзень прадастаўляецца найбольш рэальная 

магчымасць распаўсюдзіць інфармацыю аб 

статусе пандэміі і садзейнічаць прагрэсу ў 

прафілактыцы і лячэнні ВІЧ / СНІДу. 

(г.Шчучын, Шчучынскі раѐн) тэл. 8 (01514) 

28033  
 

ЧЭРВЕНЬ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 чэрвеня - мерапрыемствы, прысвечаныя 

Міжнароднаму дню абароны дзяцей. 

(г.Шчучын, Шчучынскі раѐн) Тэл. 8 (01514) 

28033  

 

22 чэрвеня - Дзень усенароднай памяці ахвяр 

Вялікай Айчыннай вайны. Тэатралізаваны 

мітынг-памяць. (г.Шчучын, Шчучынскі раѐн) 

тэл. 8 (01514) 28033  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 чэрвеня - Дзень моладзі. У праграме свята 

канцэрты лепшых творчых моладзевых 

калектываў і выканаўцы раѐна розных жанраў, 

гульнявыя праграмы, ўзнагароджанне 

актывістаў моладзевага руху, святочная 

дыскатэка. (г.Шчучын) Тэл. 8 (01514) 29240  

 

24 чэрвеня “Мота-шоу” 24 чэрвеня ў 

аграгарадку Ражанка пройдзе "Мота-шоу", у 

рамках якога збяруцца аматары мотатэхнікі. 

Гледачоў чакаюць захапляльныя спаборніцтвы 

паміж матацыклістамі і веласіпедыстамі, 

конкурсы для гледачоў, святочны канцэрт і 

многае іншае. (аг.Рожанка) тэл. 8 (01514) 28033  

 

ЛІПЕНЬ 



  

 

 

 

 

 

 

1 ліпеня - фальклорны свята "Паміж намі, 

суседзямі" У фальклорным свяце, які 

адбудзецца ў аг. Дэмбрава, возьмуць удзел 

жыхары суседніх вѐсак. Будуць прадстаўлены 

падворкі з мясцовай традыцыйнай кухняй, 

вырабы майстроў, якія жывуць у гэтым рэгіѐне, 

а таксама гасцей з іншых раѐнаў. Адбудзецца 

святочны канцэрт, у якім кожны з удзельнікаў - 

суседзяў прадэманструе свае творчыя 

здольнасці. (аг.Демброво) Тэл. 8 (01514) 28033  

 

3 ліпеня - мерапрыемствы, прысвечаныя Дню 

Незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Урачыстыя 

канцэрты, прысвечаныя Дню Незалежнасці 

нашай краіны. (г.Шчучын, Шчучынскі раѐн) 

Тэл. 8 (01514) 28033  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ліпеня - народнае свята «Купалле». Гулянне 

на беразе возера, запальванне вогнішча, 

варажба на вянках, выступленне калектываў 

аматарскай творчасці, кіраванне карагодаў, 

гульні. (г.Шчучын, адкрытая пляцоўка каля 

цэнтра культуры) тэл. 8 (01514) 2 88 82  
 

15 ліпеня свята паэзіі «Стану песняй у народзе 

...» 15 ліпеня ў г.п. Астрына жыхароў і гасцей 

збярэ свята ў гонар беларускай паэткі, празаіка, 

актрысы і педагога, Алаізы Сцяпанаўны 

Пашкевіч (Цѐткі). Шмат цікавых фактаў 

змогуць даведацца ўдзельнікі свята аб біяграфіі 

і творчай дзейнасці нашай знакамітай зямлячкі. 

(г.п. Астрына) Тэл. 8 (01514) 30344  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 ліпеня - свята творчасці і крэатыўнага 
адпачынку «... І той хто з песняй па жыцці 
крочыць, той ніколі і нідзе не прападзе! ..» У аг. 
Руткевічы адбудзецца свята творчага і 
крэатыўнага вольнага часу для работнікаў 
культуры і аўдыторыі гледачоў. У праграме 
свята: спартыўнай пляцоўкі, квэст, конкурсы, 
канцэртная праграма. (Аг. Руткевічы) Тэл. 8 
(01514) 72082 

30 ліпеня "Уладар сяла" 30 ліпеня ў гарадскім 

пасѐлку Астрына пройдзе раѐнны этап 

рэспубліканскага конкурсу "Уладар сяла". 

Удзел у спаборніцтве прымуць сем'і з раѐна. 

Яны будуць спаборнічаць у традыцыйных 

конкурсах: спяваць, танцаваць, распавядаць 

пра сябе і здзіўляць журы сваімі кулінарнымі 

шэдэўрамі. (г.п.Астрына) тэл. 8 (01514) 28033  

жнівень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 жніўня “Свята Раковичской іконы Божай 

Маці” Хросны Ход да Раковичской абраза 

Найсвяцейшай Багародзіцы збірае вялікую 

колькасць паломнікаў. Для ўсіх жыхароў і 

гасцей будуць арганізаваны акцыя, выстава-

продаж сувенірнай прадукцыі, канцэрт 

аматарскай творчасці. (аг. Ракавічы) Тэл. 8 

(01514) 72848 

15 жніўня Свята «Навадворскі фэст». Пасля 

святочнага набажэнства ў Юр'еўскі касцѐле 

работнікі Новодворского Дома культуры 

запрашаюць наведаць выставу кветак, лекавых 

траў і сельскагаспадарчай прадукцыі. 

Вяскоўцаў і гасцей чакае святочны канцэрт 

калектываў аматарскай творчасці. Для 

маленькіх удзельнікаў свята будзе працаваць 

дзіцячая гульнявая пляцоўка. (аг.Новый Двор) 

Тэл. 8 (01514) 45131  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

13 жніўня "Фэст кветак». У праграму 

фестывалю ўваходзяць конкурсы букетаў, 

кветкавых кампазіцый, касцюмаў, капелюшоў з 

кветак. Акрамя таго, прапануецца гісторыка-

рамантычная прагулка, па славутасцях пасѐлка 

такія, як: палацава-паркавы комплекс 

26-27 жніўня Свята горада У праграме свята: 

авіяцыйна-спартыўнае свята, выступ зорак 

беларускай эстрады, канцэрты аматарскай 

творчасці Гродзенскай вобласці. Свята, дзе 

можна ўбачыць выступы лѐтчыкаў і 

парашутыстаў Ваенна-паветраных Сіл і 



Святаполк-Чацвярцінскіх, касцѐл Ушэсця 

Найсвяцейшай Панны Марыі, парк каменных 

скульптур, кветкавыя сядзібы, выставачная зала 

Пінхус Крэменя. Майстар-класы народных 

рамѐстваў, выстава-продаж вырабаў народных 

умельцаў. Кансультацыі спецыялістаў па 

вырошчванні кветкі ландшафтным дызайне. 

(Шчучынскі раѐн, г.п. Жалудок) Тэл. 8 (01514) 

2 88 82  

войскаў СПА Рэспублікі Беларусь, 

бранятанкавай тэхнікі і спартыўных 

аўтамабіляў, атрада міліцыі асаблівага 

прызначэння, аглядныя палѐты на паветраным 

шары, шырокую канцэртную праграму. (г. 

Шчучын і тэрыторыя былога аэрадрома) Тэл. 8 

(01514) 2 88 82  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 жніўня "Свята ляшчыны» Да свята арэхавага 

Спаса работнікі Ляшчанскі сельскага клуба 

запрашаюць на конкурс па зборы арэхаў, 

наведаць выставу-продаж майстроў народнай 

творчасці з майстар-класамі па вырабе вырабаў 

з лазы, па вырабе плеценых, пакаштаваць 

стравы мясцовай традыцыйнай кухні. (Аг. 

Лещанка) Тэл. 8 (01514) 31801  

 

ВЕРАСЕНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 верасня Свята музыкі Чэслава Немена. Свята 

з'яўляецца данінай памяці вялікаму музыканту, 

кампазітару і паэту, які змяніў ўяўленне пра 

музыку 20 стагоддзя. Ён апярэдзіў час сваім 

музычным бачаннем і стылем. І да сѐнняшняга 

дня ѐн з'яўляецца нязменным эталонам 

«наватара» і «эксперыментатара» у музыцы. 

(Беларусь, Польшча) (Шчучынскі раѐн, «Стара-

Васілішкаўскі клуб-музей» в. Старыя 

Васілішкі, аг. Васілішкі) Тэл. 8 (0152) 2 88 82  

24 верасня "Свята грыбоў" У аг.Першамайск 

пройдзе фестываль грыбоў. Гэта добрае 

мерапрыемства для сямейнага адпачынку. Тут 

можна пакаштаваць прама на прыродзе 

прыгатаваныя прысмакі з грыбоў і стаць 

гледачом або нават удзельнікам забаўляльнай 

праграмы. Па перыметры святочнай паляны 

разгорнецца экспазіцыя дэкаратыўна-

прыкладнай творчасці, дзе майстры 

прадставяць вырабы якія паказваюць грыбы і 

выкананыя з розных матэрыялаў. 

(Аг.Першамайск) Тэл. 8 (01514) 51906  

КАСТРЫЧНІК 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кастрычніка Раѐннае свята «Шчучынскі 

кірмаш». Кірмаш, арганізаваная ў лепшых 

традыцыях Шчучынскай зямлі. (г. Шчучын) 

Тэл. 8 (01514) 2 88 82  

 

 

лістапад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9 лістапада Урачысты сход, прысвечаны дню 

работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай 

прамысловасці аграпрамысловага комплекса. 

Свята аб'ядноўвае хлебаробаў, механізатараў, 

жывѐлаводаў і ўсіх тых, хто любіць працаваць 

24 лістапада Раѐнны фестываль КВЗ. Кожная 

каманда рыхтуе выступу, якія раскрываюць 

інтэлектуальны і творчы патэнцыял каманды ў 

конкурсных заданнях гумарыстычнага 

характару. (Г. Шчучын, цэнтр культуры) Тэл. 8 



на зямлі, укладваючы душу і сілу для 

атрымання ўраджаю, не баіцца фізічна цяжкай 

працы, варта шматвяковым традыцыям. (г. 

Шчучын, цэнтр культуры) тэл. 8 (01514) 29240 

(01514) 29240 

снежань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 снежня Ушаноўванне таленавітай моладзі 

раѐна «Феерверк талентаў». Традыцыйнае 

мерапрыемства, якое праводзіцца з мэтай 

падтрымкі таленавітай моладзі раѐна і 

з'яўляецца магутным стымулам для развіцця 

творчага патэнцыялу асобы. Ва ўрачыстай 

абстаноўцы будзе праведзена ўзнагароджанне 

пераможцаў і прызѐраў абласных, 

рэспубліканскіх і міжнародных фестываляў і 

конкурсаў. (г.Шчучын) тэл. 8 (01514) 2 88 82  

 

25-31 снежня Навагоднія і калядныя 

мерапрыемствы. (г.Шчучын, Шчучынскі раѐн) 

тэл. 8 (01514) 2 80 33  

 

 


