
  

Событийный календарь Щучинского района  на 

2023 год  

  
7 января  

Праздник «Калядкі» (г. Щучин, Щучинский район)   

 
  

Традиционно в Щучинском районе в честь окончания рождественского поста 

проходит обряд «Калядкі». Каждая семья ждет калядовщиков, готовит для них угощение 

и с искренней радостью слушает колядные песни. На радость деревенским ребятишкам 

хозяйки пекут фигурки коровок, бычков, овец, птиц и петухов. Ими украшают стол, окна 

и дарят колядующим.  

  

Тел.: 8 (01514) 28033, ГУК «Щучинский районный центр культуры и народного творчества»    

  

7 студзеня  

Абрад “Калядкі” (г.Шучын, Шчучынскі раён)  

  

Традыцыйна ў Шчучынскім раёне ў гонар заканчэння каляднага посту праходзіць абрад 

«Калядкі». Кожная сям'я чакае калядоўшчыкаў, рыхтуе для іх пачастунак і з шчырай 

радасцю слухае калядныя спевы. На радасць вясковым дзеткам гаспадыні пякуць фігуркі 

каровак, бычкоў, авечак, птушак і пеўняў. Імі ўпрыгожваюць стол, вокны і дораць 

калядоўшчыкам.  

  

Тэл.: 8 (01514) 28033, ДУК “Шчучынскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці”  

  

January 7  

Rite "Kalyadki" (Shchuchin, Schuchin district)  

  

Traditionally, in the Shchuchinsky district, in honor of the end of the Christmas fast, the Kalyadki 

ritual is held. Each family is waiting for the carols, prepares food for them and listens to carols 

with sincere joy: To the delight of the village children, the hostesses bake figurines of cows, bulls, 

sheep, birds and roosters. They decorate the table, windows and give to carols.  

  

Tel.: 8 (01514) 28033, GUK "Schuchinsky Regional Center of Culture and Folk Art"  

  



  

24 февраля Слёт передовиков производства и лучших по профессии в социально-

культурной сфере (г. Щучин, Щучинский район)  

 

  

Экономические соревнования и конкурсы лучших по профессии завершаются 

Слетом передовиков – масштабной торжественной церемонией. Подводить итоги 

трудового соревнования стало доброй традицией. Ведь каким бы сложным ни был 

прошедший год, приятно подвести его итоги на торжественной ноте – вручением наград 

лучшим работникам и коллективам города, которые заслужили их добросовестной 

работой, значительными достижениями в разных сферах деятельности.   

  

Тел.: 8 (01514) 28033, ГУК «Щучинский районный центр культуры и народного творчества»    

  

24 лютага Злёт перадавікоў вытворчасці і лепшых па прафесіі ў сацыяльна-

культурнай сферы (г. Шчучын, Шчучынскі раён)  

  

Эканамічныя спаборніцтвы і конкурсы лепшых па прафесіі завяршаюцца злётам 

перадавікоў - маштабнай ўрачыстай цырымоніяй. Падводзіць вынікі працоўнага 

спаборніцтва стала добрай традыцыяй. Бо якім бы складаным ні быў мінулы год, прыемна 

падвесці яго вынікі на ўрачыстасці - уручэннем узнагарод лепшым работнікам і калектывам 

горада, якія заслужылі іх добрасумленнай працай, значнымі дасягненнямі ў розных сферах 

дзейнасці.  

  

Тэл. 8 (01514) 28033, ДУК "Шчучынскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці”  

  

24th of February Meeting of production managers and the best by profession in the socio-

cultural sphere (Schuchin, Schuchinsky district)  

  

Economic contests and contests of the best by profession end with the Forwarders Summit - a 

large-scale solemn ceremony. Summing up the results of the labor contest has become a good 

tradition. In the end, no matter how difficult the past year may be, it is pleasant to summarize it on 

an optimistic note - presenting awards to the best employees and employees of the city who have 

earned their hard work, significant achievements in various fields of activity.  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Tel.: 8 (01514) 28033, GUK "Schuchinsky regional center of culture and folk art" 5 

марта  

Районный народный праздник «Масленица» (Щучинский район, г.Щучин)   

  

  

 
  

  

Масленица — это яркое веселое торжество, которое призвано провожать зиму и 

зазывать весну, пробуждающую природу и солнечное тепло. В Щучине весело отмечается 

праздник «Масленица». Кричалки-зазывалки на блины слышны повсюду. Скоморохи 

создают атмосферу веселого балагана. Всех приглашают к столу попробовать масленичные 

блины, а затем посмотреть на сжигание чучела Масленицы. У каждого есть возможность 

испытать удачу на народных гуляньях – залезть на обледенелый столб, чтобы достать там 

свой подарок. Помимо этого, для всех жителей и гостей города организована работа 

предприятий торговли и общественного питания, работа «Города мастеров».  

  

Тел.: 8 (01514) 21240, ГУК «Щучинский районный центр культуры и народного творчества»  

  

5 сакавіка Раённае народнае свята «Масленіца» (Шчучынскі раён, г.Шчучын)  

  

Масленіца - гэта яркая вясёлая ўрачыстасць, якая заклікае праганяць зіму і зазываць вясну, 

абуджае прыроду і сонечнае цяпло. У Шчучыне весела адзначаецца свята «Масленіца». 

Крычалкі-зазывалкі на бліны чутны паўсюль. Скамарохі ствараюць адчуванне вясёлага 

балагана. Усіх запрашаюць да стала паспрабаваць масленічныя бліны, а потым і паглядзець 

на спальванне пудзіла Масленіцы. У кожнага ёсць магчымасць выпрабаваць поспех на 

народных гуляннях - залезці на абледзянелай слуп, каб дастаць там свой падарунак. Акрамя 

гэтага, для ўсіх жыхароў і гасцей горада арганізавана работа прадпрыемстваў гандлю і 

грамадскага харчавання, праца «Горада майстроў».  

  

Тэл .: 8 (01514) 21240, ДУК «Шчучынскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці»  

  

March 5 District national holiday «Maslenitsa» (Schuchin district, Shchuchin)  

  

Shrovetide is a bright, cheerful celebration that is designed to drive away the winter and invoke 

the spring that awakens nature and the warmth of the sun. In Shchuchin, the Maslenitsa holiday is 



cheerfully celebrated. Pancake chants are heard everywhere. Buffoons create the feeling of a fun 

booth. Everyone is invited to the table to try Pancakes, and then watch the burning of a stuffed 

Pancake week. Everyone has the opportunity to try their luck at festivities - to climb an icy pillar 

to get their present there. In addition, the work of trade and public catering enterprises, the work 

of the "City of Masters" is organized for all residents and guests of the city.  

  

Tel.: 8 (01514) 21240, GUK "Schuchinsky District Center for Culture and Folk Art"  

  

2 апреля Праздничная программа ко Дню единения народов Беларуси 

и России.   

(Щучинский район, г.Щучин)   

 
  

2 апреля - значимая дата в календаре для граждан России и Беларуси. С полной 

уверенностью можно сказать, что День единения народов - праздник особый, наполненный 

для каждого из нас своим личностным смыслом. Он самой сутью своей опирается на память 

и опыт прошлых поколений белорусов и россиян и в то же время устремлен в будущее. В 

Щучинском центре культуры состоится праздничная программа, посвященная этому 

празднику, которая подчеркнет значимость связей двух народов. Фотовыставка, 

организованная в фойе центра культуры расскажет о 26-летнем пути в выстраивании 

дружественных отношений союзных государств.  

  

Тел.: 8 (01514) 28033, ГУК «Щучинский районный центр культуры и народного творчества»   

  

2 красавіка Святочная праграма да Дня яднання народаў Беларусі і Расіі. (Шчучынскі 

раён, г.Шчучын)  

2 красавіка - значная дата ў календары для грамадзян Расіі і Беларусі. З поўнай упэўненасцю 

можна сказаць, што Дзень яднання народаў - свята асаблівае, напоўнены для кожнага з нас 

сваіх асобасных сэнсам. Ён самой сутнасцю сваёй абапіраецца на памяць і вопыт мінулых 

пакаленняў беларусаў і расіян і ў той жа час накіраваны ў будучыню. У Шчучынскім цэнтры 

культуры адбудзецца святочная праграма, прысвечаная гэтаму святу, якая падкрэсліць 

значнасць сувязяў двух народаў. Фотавыстава, арганізаваная ў фае цэнтра культуры 

раскажа аб 26-гадовым шляху ў выбудоўванні дружалюбных адносін саюзных дзяржаў.  

  



Тэл.: 8 (01514) 28033, ДУК "Шчучынскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці” April 

02  

Holiday program for the Day of Unity of the Peoples of Belarus and Russia. (Schuchin 

district, Shchuchin city)  

  

April 2 is not just a date on the calendar for the citizens of Russia and Belarus. We can say with 

full confidence that the Day of the Unity of Nations is a special holiday, filled for each of us with 

our own personal meaning. By its very essence, it relies on the memory and experience of past 

generations of Belarusians and Russians and at the same time is directed towards the future. A 

festive program dedicated to this holiday will take place at the Shchuchin Cultural Center, which 

will emphasize the importance of ties between the two peoples. The photo exhibition, organized 

in the lobby of the cultural center, will tell about the 26-year journey in building friendly relations 

between the allied states.  

  

Tel.: 8 (01514) 28033, GUK "Schuchinsky Regional Center of Culture and Folk Art"  

  

01 мая   

Праздник «Майские напевы» (Щучинский район, г.Щучин)  

 
  

Майское открытие сезона фонтана по традиции отметят яркой праздничной 

программой. Вся территория сквера в вечернее время превратится в большую 

развлекательную площадку, где интересно провести время смогут не только дети, но и 

взрослые. Будет работать праздничная торговля, аттракционы, игровые зоны, 

интерактивные площадки. Здесь же развернётся конкурс фотографий и рисунков под 

названием «Стоп – весна». Атмосферу праздника подчеркнет двухчасовой концертный 

марафон солистов Щучинского районного центра культуры и народного творчества. Тел.: 8 

(01514) 28033, ГУК «Щучинский районный центр культуры и народного творчества»  

  

01 мая  

Свята «Майские напевы» (Шчучынскі раён, г. Шчучын)  



Майскае адкрыццё сезона фантана па традыцыі адзначаць яркай святочнай праграмай. Уся 

тэрыторыя сквера ў вячэрні час ператворыцца ў вялікую забаўляльную пляцоўку, дзе цікава 

правесці час змогуць не толькі дзеці, але і дарослыя. Будзе працаваць святочны гандаль, 

атракцыёны, гульнявыя зоны, інтэрактыўныя пляцоўкі. Тут жа разгорнецца конкурс 

фатаграфій і малюнкаў пад назвай “Стоп-вясна”. Атмасферу свята падкрэсліць 

двухгадзінны канцэртны марафон салістаў Шчучынскага раённага цэнтра культуры і 

народнай творчасці.  

8 (01514) 28033, ДУК «Шчучынскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці».  

May 01   

Holiday "May melodies" (Shchuchinsky district, Shchuchin)  

The May opening of the fountain season will traditionally be celebrated with a bright festive 

program. The entire territory of the park in the evening will turn into a large entertainment area, 

where not only children, but also adults can have an interesting time. There will be festive trade, 

attractions, play areas, interactive platforms. There will also be a photo and drawing contest called 

"Stop Spring". The atmosphere of the holiday will be emphasized by a two-hour concert marathon 

of Shchuchinsky soloists of the regional center of culture and folk art.  

Tel.: 8 (01514) 28033, Shchuchinsky District Center of Culture and Folk Art  

7 мая  

Митинг, посвященный Дню Государственного герба и Государственного флага 

Республики Беларусь.  

  

 
  

Ежегодно во второе воскресенье мая отмечается государственный праздник «День 

Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь». Атрибутами 

любого суверенного государства являются государственные флаг, герб и гимн. В 

торжественной обстановке на городской площади будут вручены членские билеты БРСМ 

молодым гражданам нашего города, пронесут герб и флаг перед колоннами горожан и 

споют Гимн Республики Беларусь вместе.  

(г.Щучин)  



Тел. 8(01514) 28033  

  

7 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. Ва ўрачыстай абстаноўцы на гарадской плошчы 

будуць уручаны членскія білеты БРСМ маладым грамадзянам нашага горада, пранясуць 

герб і сцяг перад калонамі гараджан і праспяваюць Гімн Рэспублікі Беларусь разам.   

  

(г. Шчучын)  

Тел. 8(01514) 28033  

  

May 7th   

A rally dedicated to the Day of the State Emblem and the State Flag of the Republic of 

Belarus.   

Every year on the second Sunday of May, the state holiday "Day of the State Emblem and the 

State Flag of the Republic of Belarus" is celebrated. The attributes of any sovereign state are the 

national flag, coat of arms and anthem. In a solemn atmosphere on the city square, BRSM 

membership cards will be handed to young citizens of our city, the coat of arms will be carried in 

front of the columns of citizens and the Anthem of the Republic of Belarus will be sung together. 

(Shchuchin)  

Tel.: 8 (01514) 28033,  

  

9 мая  

Мероприятия, посвященные 77-летию со Дня Победы.   

  

 
  

Торжественные концерты и митинги, посвященные Великой Победе в 

Отечественной войне пройдут во всех агрогородках и городских поселках Щучинского 

района. Главные мероприятия развернутся в г. Щучине на городской площади и в сквере у 

Братской могилы. Откроет их торжественный митинг с возложением цветов и венков к 



Вечному огню. Затем начнется серия концертов, которая завершится фейерверком и 

акцией «Споем «День Победы» вместе». В программе – выступление духового оркестра, 

детских, народных и эстрадных коллективов города. В течение дня будет работать 

праздничная торговля, которую планируют представить в формате большого военного 

буфета.  

  

(г.Щучин, Щучинский район) Тел. 

8(01514) 28033    

  

  

  

9 мая  

Мерапрыемствы, прысвечаныя 77-годдзю з Дня Перамогі.  

Урачыстыя канцэрты і мітынгі, прысвечаныя Вялікай Перамозе ў Айчыннай вайне 

пройдуць ва ўсіх аграгарадках і гарадскіх пасёлках Шчучынскага раёна. Галоўныя 

мерапрыемствы разгорнуцца ў г. Шчучыне на гарадской плошчы і ў скверы ля Брацкай 

магілы. Адкрые іх ўрачысты мітынг з ускладаннем кветак і вянкоў да Вечнага агню. Затым 

пачнецца серыя канцэртаў, якая завершацца феерверкам і акцыяй «Споем «День Победы» 

вместе». У праграме - выступленне духавога аркестра, дзіцячых, народных і эстрадных 

калектываў горада. На працягу дня будзе працаваць святочны гандаль, які плануюць 

прадставіць у фармаце вялікага ваеннага буфета.  

  

(г. Шчучын, Шчучынскі раён) Тел. 

8(01514) 28033    

  

9th May  

Events dedicated to the 77th anniversary of the Victory Day.  

Solemn concerts and rallies dedicated to the Great Victory in the Patriotic War will be held in all 

agro-towns and urban settlements of the Shchuchinsky district. The main events will unfold in 

Shchuchin on the city square and in the square near the Mass Grave. They will be opened by a 

solemn meeting with the laying of flowers and wreaths to the Eternal Flame. Then a series of 

concerts will begin, which will end with fireworks and the action "Sing " Victory Day" together". 

The program includes performances by a brass band, children's, folk and pop groups of the city. 

During the day there will be a festive trade, which is planned to be presented in the format of a 

large military buffet.  

  

(Shchuchin, Shchuchinsky district)  

Tel.: 8 (01514) 28033  

  

28 мая   

Районный фестиваль детского творчества «ДЕтство. ТВОрчество. РАдость»  

(Щучинский район, г.Щучин)  

  



 
  

Ставший уже традиционным для щучинцев, районный фестиваль собирает каждый год под 

своим крылом талантливую молодежь Щучинского района, которая демонстрирует свои 

таланты в вокале, танцах, ведении программ, декоративно-прикладном искусстве.  

  

Тел.: 8 (01514) 28033, ГУК «Щучинский районный центр культуры и народного творчества» 

28 мая  

Раённы фестываль дзіцячай творчасці «Дзяцінства. Творчасць. Радасць» (Шчучынскі 

раён, г.Шчучын)  

  

Які стаў ужо традыцыйным для Шчучыншчыны, раённы фестываль збірае кожны год пад 

сваім крылом таленавітую моладзь Шчучынскага раёна, якая дэманструе свае таленты ў 

вакале, танцах, майстэрстве вядучага, дэкаратыўна-прыкладным мастацтве.  

  

Тэл.: 8 (01514) 28033, ДУК "Шчучынскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці”  

  

May, 28 rd Regional festival of children's creativity “CHILDHOOD. Creation. Joy” 

(Schuchin district, Shchuchin)  

  

Having already become a tradition for Shchuchins, the district festival gathers every year under its 

wing the talented youth of Shchuchinsky district, which demonstrates their talents in vocals, 

dancing, conducting programs, arts and crafts.  

  

Tel.: 8 (01514) 28033, GUK "Schuchinsky District Center for Culture and Folk Art"  

  

1 июня Праздник, посвященный Международному дню защиты детей (г.Щучин, 

Щучинский  

район)   



 
  

День защиты детей всегда отмечается весело, проведением различных мероприятий, цель 

которых — привлечь внимание к положению детей всего мира. Коллектив ГУК 

«Щучинский РЦК и НТ» в этот замечательный праздник всегда радует детей, устраивая 

для детей города незабываемое мероприятие, окунув их в мир сказки. Вся площадка 

центра культуры украшена яркими шарами, звонко играет детская музыка и на 

протяжении всего дня персонажи из мультиков играют с детьми, фотографируются с ними 

и поют всем знакомые песни.   

  

Тел.: 8(01514)28033, ГУК «Щучинский районный центр культуры и народного творчества» 

1 чэрвеня   

Свята, прысвечанае Міжнароднаму дню абароны дзяцей (г. Шчучын, Шчучынскі раён)   

  

Дзень абароны дзяцей заўсёды адзначаецца весела, правядзеннем розных мерапрыемстваў, 

мэта якіх-прыцягнуць увагу да становішча дзяцей усяго свету. Калектыў ГУК “Шчучынскі 

РЦК і НТ” у гэтае цудоўнае свята заўсёды радуе дзяцей, уладкоўваючы для дзяцей горада 

незабыўнае мерапрыемства, акунуўшы іх у свет казкі. Уся пляцоўка цэнтра культуры 

ўпрыгожана яркімі шарамі, звонка гуляе дзіцячая музыка і на працягу ўсяго дня персанажы 

з мульцікаў гуляюць з дзецьмі, фатаграфуюцца з імі і спяваюць усім знаёмыя песні.   

  

8(01514)28033, ДУК “Шчучынскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці”.  

  

June 1st Holiday dedicated to the International Children's Day (Shchuchin, Shchuchinsky 

district)   

  

Children's Day is always celebrated cheerfully by holding various events, the purpose of which is 

to draw attention to the situation of children around the world. The staff of the State Unitary 

Enterprise "Shchuchinsky RCC and NT" always pleases children on this wonderful holiday, 

arranging an unforgettable event for the children of the city, plunging them into the world of fairy 

tales. The entire playground of the cultural center is decorated with bright balloons, children's 

music is playing loudly and throughout the day cartoon characters play with children, take pictures 

with them and sing familiar songs to everyone.   

  

Tel.: 8(01514)28033, Shchuchinsky District Center of Culture and Folk Art  

  



24 июня Арт – фестиваль «Молодежный драйв» (Щучинский район, г.Щучин)  

 

Молодость – это не только прекрасный период в жизни каждого человека, но еще 

и особое состояние души. Это время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых 

смелых надежд. Будущее нашего города и всего государства во многом зависит от 

предприимчивости, активности, инициативы, политической и гражданской 

ответственности молодых граждан.   

В программе праздника концерты лучших творческих молодёжных коллективов и 

исполнителей района, игровые программы, награждение активистов молодёжного 

движения, праздничная дискотека с участием известных ди-джеев.   

  

Тел.: 8 (01514) 21240, ГУК «Щучинский районный центр культуры и народного творчества»  

  

24 чэрвеня Арт – фестываль «Маладзёжны драйв» (Шчучынскі раён, г.Шчучын)  

Маладосць - гэта не толькі выдатны перыяд у жыцці кожнага чалавека, але яшчэ і асаблівы 

стан душы. Гэты час дзерскасці, пошукаў, адкрыццяў і рэалізацыі самых смелых надзей. 

Будучыню нашага горада і ўсёй дзяржавы шмат у чым залежыць ад прадпрымальнасці, 

актыўнасці, ініцыятывы, палітычнай і грамадзянскай адказнасці маладых грамадзян.  

У праграме свята канцэрты лепшых творчых моладзевых калектываў і выканаўцаў раёна , 

гульнёвыя праграмы, узнагароджанне актывістаў моладзевага руху, святочная дыскатэка з 

удзелам вядомых ды-джэяў.  

  

Тэл.: 8 (01514) 21240, ДУК "Шчучынскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці”  

  

24th of June  

Art Festival "Youth Drive" (Schuchin district, Shchuchin city)  

Youth is not only a wonderful period in the life of every person, but also a special state of mind. 

This is a time of daring, searching, discovering and realizing the most daring hopes. The future of 

our city and the entire state largely depends on entrepreneurship, activity, initiative, political and 

civic responsibility of young citizens.  

The festival program includes concerts of the best creative youth groups and performers of the 

district of various genres, game programs, rewarding activists of the youth movement, a festive 

disco with the participation of famous DJs.  

  



Tel.: 8 (01514) 21240, GUK "Schuchinsky District Center for Culture and Folk Art"  

  

3 июля   

Праздник «Славим имя твое, Беларусь» (Щучинский район, г.Щучин, открытая 

площадка центра культуры)  

  

3 июня – это дата, когда вся страна отмечает главный праздник белорусской 

государственности – День Независимости Республики Беларусь. Без сомнения, для каждого 

из нас это особая дата, ведь жить в мирном суверенном государстве – это счастье, и помнить 

о героях, которые ценой собственной жизни добывали мир и свободу для своих потомков. 

С раннего утра и до позднего вечера в г. Щучин будут проходить праздничные 

мероприятия: митинг в сквере, так же будет работать белорусское подворье, площадки 

предприятий и организаций района. Вечером на площади Свободы гостей праздника ждёт 

вечерняя развлекательная программа и дискотека.  

Тел.: 8 (01514) 21240, ГУК «Щучинский районный центр культуры и народного творчества»  

  

3 ліпеня   

Свята “Славім імя Тваё, Беларусь” (Шчучынскі раён, г. Шчучын, адкрытая пляцоўка 

цэнтра культуры)  

  

3 чэрвеня - гэта дата, калі ўся краіна адзначае галоўнае свята беларускай дзяржаўнасціДзень 

Незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Для кожнага з нас гэта асаблівая дата, бо жыць у мірнай 

суверэннай дзяржаве-гэта шчасце, і памятаць пра герояў, якія цаной уласнага жыцця 

здабывалі мір і свабоду для сваіх нашчадкаў. З самае раніцы і да позняга вечара ў г. Шчучын 

будуць праходзіць святочныя мерапрыемствы: мітынг у скверы, будзе працаваць 

беларускае падвор'е, пляцоўкі прадпрыемстваў і арганізацый раёна. Увечары, на плошчы 

Свабоды гасцей свята чакае вячэрняя забаўляльная праграма і дыскатэка.  

  

8 (01514) 21240, ДУК “Шчучынскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці”.  

  

July 3   

Holiday "We glorify your name, Belarus" (Shchuchinsky district, Shchuchin, open area of the 

Center of culture)  

  

 June 3 is the date when the whole country celebrates the main holiday of the Belarusian statehood 

- Independence Day of the Republic of Belarus. Without a doubt, this is a special date for each of 

us, because to live in a peaceful sovereign state is happiness, and to remember the heroes who, at 

the cost of their own lives, obtained peace and freedom for their descendants. Festive events will 

be held in Shchuchin from early morning until late evening: a rally in the square, the Belarusian 

farmstead, sites of enterprises and organizations of the district, as well as a military camp with a 

field kitchen will also work. in the evening, an evening entertainment program and a disco are 

waiting for the guests of the holiday on Freedom Square.  

  

Tel.: 8 (01514) 21240, Shchuchinsky District Center of Culture and Folk Art  

  



6 июля  

Праздник «Купалье» (Щучинский район, г.Щучин, открытая площадка центра культуры)   

  

 

  

Народный праздник, на котором вечером будут организованы гуляния на берегу озера, 

выступление коллективов любительского творчества, вождение хороводов, игры.  А ночью, 

щучины зажгут костер, будут водить вокруг него хороводы, танцевать у огня и петь 

обрядовые песни. Конечно, Купалье неразрывно связано с гаданиями: многим известно 

гадание при помощи венка, который надо бросить в реку.  

На протяжении всего праздника все будут искать «папараць-кветку» – один из самых 

таинственных символов купальской ночи, считалось, что найденное в лесу соцветие 

принесет большое счастье и удачу.  

  

Тел.: 8 (01514) 21240, ГУК «Щучинский районный центр культуры и народного творчества» 

6 ліпеня  

Свята «Купалле» (Шчучынскі раён, г.Шчучын, адкрытая пляцоўка цэнтра культуры)  

  

Народнае свята, на якім у вечары будуць арганізаваны гулянні на беразе возера, 

выступленне калектываў аматарскай творчасці, ваджэнне карагодаў, гульні.  

А ноччу, Шчучынцы запаляць вогнішча, будуць вадзіць вакол яго карагоды, танцаваць каля 

агню і спяваць абрадавыя песні. Вядома, Купалле непарыўна звязана з варожбамі: 

шматлікім вядома варажба пры дапамозе вянка, які трэба кінуць у раку.  

На працягу ўсяго свята ўсе будуць шукаць «папараць-кветку» - адзін з самых таямнічых 

сімвалаў купальскай ночы, лічылася, што знойдзенае ў лесе суквецце прынясе вялікае 

шчасце і поспех ..  

  

Тэл.: 8 (01514) 29240, ДУК «Шчучынскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці»  

  

July 6th  

Holiday "Kupalye" (Schuchin district, Shchuchin, open area of the center of culture)  

  

A folk holiday, during which festivities on the shore of the lake, performances of amateur art 

groups, driving round dances, games will be organized in the afternoon.  



And at night the Shchuchin people will light a fire, lead round dances around it, dance by the fire 

and sing ritual songs. Of course, Kupala is inextricably linked with fortune-telling: many people 

know fortune-telling with the help of a wreath, which must be thrown into the river.  

Throughout the holiday, everyone will be looking for "paparats-kvetka" - one of the most 

mysterious rituals of the Kupala night, it was believed that the inflorescence found in the forest 

would bring great happiness and good luck ..  

  

Tel.: 8 (01514) 29240, GUK "Schuchinsky District Center for Culture and Folk Art"  

9 августа   

  

«Праздник Раковичской иконы Божией Матери» (Щучинский район, аг. Раковичи)  

  

 
  

Уникальное мероприятие, состоится 9 августа, когда паломники из г.Гродно и Гродненской 

области пройдут крестным ходом, чтобы поклониться чудотворной иконе и принять 

участие в праздничном богослужении. Ключевым моментом праздника станет встреча 

паломников, отправление которых состоится в полдень от церкви Архангела Михаила в г. 

Щучин. После праздничного богослужения гостей и паломников ждет праздничный 

концерт коллективов любительского творчества ГУК «Щучинский районный центр 

культуры и народного творчества», выставка работ мастеров отдела ремесленной 

деятельности и народного искусства ГУК «Щучинский районный центр культуры и 

народного творчества», работа торговых точек и аттракционов.  

  

Тел.: 8(01514)72848, отдел культуры и досуга «Раковичский Дом культуры»  

  

9 августа  «Праздник Раковичской иконы Божией Матери» (Щучинский район, аг. 

Раковичи)  

  

Унікальнае мерапрыемства, якое адбудзецца 9 жніўня, калі паломнікі з г.Гродна і 

Гродзенскай вобласці пройдуць хрэсным ходам, каб пакланіцца цудоўнаму вобразу і 

прыняць удзел у святочным богаслужэнні. Ключавым момантам свята стане сустрэча 

паломнікаў, адпраўленне якіх адбудзецца апоўдні ад царквы Архангела Міхаіла ў г. 

Шчучыне. Пасля святочнага набажэнства гасцей і пілігрымаў чакае святочны канцэрт 

калектываў аматарскай творчасці ДУК "Шчучынскі раённы цэнтр культуры і народнай 

творчасці”, выстаўка работ майстроў аддзела рамеснай дзейнасці і народнага мастацтва 



ДУК "Шчучынскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці”, будуць працаваць 

гандлёвыя кропкі і атракцыёны.  

  

Тэл.: 8 (01514) 72848, аддзел культуры і вольнага часу “Ракавіцкі Дом культуры”  

  

August 9th "Holiday of the Rakovich Icon of the Mother of God" (Schuchin district, ag. 

Rakovichi)  

  

A unique event will take place on August 9, when pilgrims from Grodno and the Grodno region 

will pass the procession to worship the miraculous icon and take part in the festive divine service. 

The key moment of the holiday will be the meeting of the pilgrims, whose departure will take place 

at noon from the Church of the Archangel Michael in Shchuchin. After the festive service of guests 

and pilgrims, a festive concert of amateur art groups of the State Institution of Culture "Shchuchin 

District Center of Culture and Folk Art", an exhibition of works by masters of the department of 

craft activities and folk art GUK "Shchuchinsky regional center of culture and folk art", the work 

of retail outlets and attractions.  

  

Tel.: 8 (01514) 72848, department of culture and leisure "Rakovich Culture House"  

  

13 августа  Фестиваль цветов «Жалудок здзяйсняе мары» (Щучинский район, г.п. 

Желудок)   

  

  

 
  

Посмотреть данное мероприятие, оценить буйство красок и оттенков, насладиться 

удивительными ароматами цветов приезжают желающие со всего Щучинского района. О 

том, что попадаешь в царство цветов, становится понятно, как только ступаешь на 

праздничную площадку городского посёлка Желудок. Цветочный лейтмотив выдержан во 

всем – от оформления выставок до фотозон, не говоря уже о тематике песен и конкурсов. 

Первой на праздник прибудет Флора – царица цветов, вслед за ней цветы – юные участницы 

конкурсов. Яркие шляпки и платья маленьких красавиц в элегантных движениях танца 

создадут впечатление настоящей феерии красок и звуков, удачно передавая творческий 

замысел постановки. Вся территория «Фестиваля цветов» будет оптимально задействована: 

выставка цветочных композиций, выставка-продажа изделий народных умельцев, 

мастерклассы народных ремесел, консультации специалистов по выращиванию цветов, 

ландшафтному дизайну. Кульминацией праздника станет подведение итогов творческих 

конкурсов, вручение наград победителям, праздничный концерт. Общее впечатление о 

скульптурах, благоухающих картинах, флористических и дизайнерских композициях 



остается в памяти навсегда. Праздник несет больше эстетическую ценность, напоминает о 

красоте природы и жизни.  

Тел.: 8 (01514) 79394, отдел культуры и досуга «Желудокский Дом культуры»  

  

13 жніўня  

  

Фестываль кветак «Жалудок здзяйсняе мары» (Шчучынскі раён, г.п. Жалудок)  

Паглядзець мерапрыемства, ацаніць прыгажосць фарбаў і адценняў, атрымаць асалоду ад 

дзіўнага водару кветак прыязджаюць жадаючыя з усяго Шчучынскага раёна. Пра тое, што 

трапляеш у царства кветак, становіцца зразумела, як толькі пападзеш на святочную 

пляцоўку гарадскога пасёлка Жалудок. Кветкавы лейтматыў вытрыманы ва ўсім - ад 

афармлення выстаў да фотозон, не кажучы ўжо пра тэматыку песень і конкурсаў. Першая 

на свята прыбудзе Флора - царыца кветак, услед за ёй кветкі - юныя ўдзельніцы конкурсаў. 

Яркія капялюшыкі і сукенкі маленькіх прыгажунь у элегантных рухах танца створаць 

уражанне сапраўднай феерыі фарбаў і гукаў, удала перадаючы творчую задуму пастаноўкі. 

Уся тэрыторыя «Фестывалю кветак» будзе аптымальна задзейнічана: выстаўва кветкавых 

кампазіцый, выстаўка-продаж вырабаў народных умельцаў, майстар-класы народных 

рамёстваў, кансультацыі спецыялістаў па вырошчванні кветак, ландшафтным дызайне. 

Кульмінацыяй свята стане падвядзенне вынікаў творчых конкурсаў, уручэнне ўзнагарод 

пераможцам, святочны канцэрт. Агульнае ўражанне аб скульптурах, пахучых карцінах, 

фларыстычных і дызайнерскіх кампазіцыях застанецца ў памяці назаўсёды. Свята нясе 

больш эстэтычную каштоўнасць, нагадвае пра прыгажосць прыроды і жыцця.  

Тэл.: 8 (01514) 79394, аддзел культуры і вольнага часу «Жалудоцкі Дом культуры» August 

13th  

Flower Festival "Zhaludok makes dreams come true" (Schuchinsky district, the city of 

Zheludok)  

Those who wish come from all over the Shchuchin district to watch this event, appreciate the riot 

of colors and shades, enjoy the amazing aromas of flowers. The fact that you find yourself in the 

kingdom of flowers becomes clear as soon as you step on the festive site of the urban village of 

Zheludok. The floral leitmotif is sustained in everything - from the design of exhibitions to photo 

zones, not to mention the theme of songs and competitions. Flora, the queen of flowers, will be the 

first to arrive for the holiday, followed by flowers - young participants in the contests. Bright hats 

and dresses of little beauties in elegant dance movements will create the impression of a real 

extravaganza of colors and sounds, successfully conveying the creative idea of the production. The 

entire territory of the "Festival of Flowers" will be optimally used: an exhibition of flower 

arrangements, an exhibition and sale of products of folk craftsmen, master classes of folk crafts, 

consultations of specialists on growing flowers, landscape design. The culmination of the holiday 

will be the summing up of the results of creative competitions, the presentation of awards to the 

winners. The general impression of sculptures, fragrant paintings, floral and design compositions 

remains in the memory forever. The holiday has more aesthetic value, reminds of the beauty of 

nature and life.  

Tel.: 8 (01514) 79394, Department of Culture and Leisure "Zheludoksky House of Culture  



26 августа Праздник города «Щучин на высоте»  

Праздничные мероприятия развернутся на территории бывшего аэродрома и будут 

проходить с утра и до полуночи.  

Праздник, где можно увидеть выступления лётчиков и парашютистов Военно-воздушных 

Сил и войск ПВО Республики Беларусь, бронетанковой техники и спортивных 

автомобилей, отряда милиции особого назначения, соревнование на скорость между 

самолётом и спортивным автомобилем, обширную концертную программу.  

  

(г. Щучин и территория бывшего аэродрома)   

Тел. 8(01514) 21240    

  

26 жніўня  Свята горада «Щучин на высоте»  

  

 
  

  

Святочныя мерапрыемствы разгорнуцца на тэрыторыі былога аэрадрома і будуць 

праходзіць з раніцы і да паўночы. Свята, дзе можна ўбачыць выступленні лётчыкаў і 

парашутыстаў Ваенна-паветраных сіл і войскаў СПА Рэспублікі Беларусь, бранятанкавай 

тэхнікі і спартыўных аўтамабіляў, атрада міліцыі асаблівага прызначэння, спаборніцтва на 

хуткасць паміж самалётам і спартыўным аўтамабілем, шырокую канцэртную праграму. (г. 

Шчучын і тэрыторыя былога аэрадрома)  

  

August 26 Holiday of the city "Shchuchin on high"  

 Festive events will unfold on the territory of the former airfield and will take place from 

morning to midnight. A holiday where you can see the performances of pilots and parachutists of 

the Air Force and Air Defense Forces of the Republic of Belarus, armored vehicles and sports 

cars, a special purpose police detachment, a speed competition between an airplane and a sports 

car, an extensive concert program. (Shchuchin and the territory of the former airfield)  

 

 

 

 

 

 

 

 

        
        
        
        
        

        

        
        



20 августа  

Праздник «Вясковы асілак» (Щучинский район, аг. Лещанка)  

  

  
  

 Цель мероприятия — популяризировать здоровый образ жизни, поэтому организаторы 

запланировали интересные спортивные мероприятия. Каждый из участников может 

помериться силой.  Подобное мероприятие будет проходить впервые в районе.  

  

Тел.: 8 (01514) 31801, структурное подразделение «Лещанский сельский клуб»  

  

20 жніўня  

Свята «Вясковы асілак»  (Шчучынскі раён, аг. Лещанка)  

 Мэта мерапрыемства - папулярызаваць здаровы лад жыцця, таму арганізатары запланавалі 

цікавыя спартыўныя мерапрыемствы. Кожны з удзельнікаў можа памерацца сілай. 

Падобнае мерапрыемства будзе праходзіць упершыню ў раёне. 

  

Тэл .: 8 (01514) 31801, структурнае падраздзяленне “Ляшчанскі сельскі клуб”  

  

August 20  

Holiday "Viaskovy Asilak" (Schuchin district, ag. Leshchanka)  

  

 The purpose of the event is to promote a healthy lifestyle, so the organizers have planned 

interesting sporting events. Each of the participants can measure strength. This will be the first 

such event in the region. 

  

Tel .: 8 (01514) 31801, structural unit "Leshchansky rural club"  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

27 августа  

Открытый фестиваль музыки имени Чеслава Немена (Щучинский район, д. Старые 

Василишки, аг. Василишки)   

 

Фестиваль является данью памяти великому музыканту, композитору и поэту, который 

изменил представление о музыке 20 века. Он опередил время своим музыкальным 

видением и стилем. И до сегодняшнего дня он является неизменным эталоном «новатора» 

и «экспериментатора» в музыке.   

  

Тел.: 8(0152) 78524, структурное подразделение «Старо-Василишковский клуб-музей», 

отдел культуры и досуга «Василишковский центр культуры»  

  

27 жніўня  

Адкрыты фестываль музыкі імя Чэслава Немэна (Шчучынскі раён, в. Старыя Васілішкі, 

аг. Васілішкі)  

 Фестываль 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 сённяшняга дня ён з'яўляецца нязменным эталонам «наватара» і  

«эксперыментатара» у музыцы.  

  

Тэл .: 8 (0152) 78524, структурнае падраздзяленне “Стара-Васілішкаўскі клуб-музей”, 

аддзел культуры і вольнага часу “Васілішкаўскі цэнтр культуры”  

  

August 27 th Open Music Festival named after Czeslaw Nemen (Schuchinsky district, 

village of Old Vasilishki, ag. Vasilishki)  

  

 The festival is a tribute to the great musician, composer and poet, who changed the idea of music 

of the 20th century. He was ahead of time with his musical vision and style. And to this day, he is 

the unchanging standard of "innovator" and "experimenter" in music.  

  

Tel.: 8 (0152) 78524, structural unit “Staro-Vasilishkovsky club-museum”, department of culture 

and leisure “Vasilishkovsky center of culture”  

  

  



  

  

9 сентября 

Праздник «Грыбная талака» (Щучинский район, аг.Первомайск)    

  

  
  

 В аг. Первомайск пройдет праздник грибов. Это хорошее мероприятие для семейного 

отдыха. Здесь можно отведать прямо на природе приготовленные лакомства из грибов и 

стать зрителем или даже участником развлекательной программы. По периметру 

праздничной поляны развернется экспозиция декоративно-прикладного творчества, где 

мастера представят изделия изображающие грибы и выполненные из различных 

материалов.   

  

Тел.: 8(01514) 51906, сектор культуры и досуга «Первомайский Дом культуры»  

  

9 верасня  

Свята «Грыбная талака» (Шчучынскі раён, аг.Первомайск)  

  

 У аг. Першамайск пройдзе свята 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.  

  

Тэл .: 8 (01514) 51906, сектар культуры і вольнага часу “Першамайскі Дом культуры”  

  

September 9  

Holiday “Rump Talaka” (Schuchinsky district, Pervomaisk ag.)  

  

 In ag.Pervomaisk there will be a holiday of mushrooms. This is a good family friendly event. Here 

you can taste cooked delicacies from mushrooms right in nature and become a spectator or even a 

participant in an entertainment program. An exhibition of decorative and applied art will unfold 

along the perimeter of the festive meadow, where craftsmen will present products depicting 

mushrooms and made of various materials.  

  

Tel.: 8 (01514) 51906, the sector of culture and leisure "Pervomaisky House of Culture"  

  



  

  

  

  

10 сентября  Праздник «Торба смеха па – арлянскі» (Щучинский район, аг. Орля)  

  

 
  

 Праздник «Торба смеха па – арлянскі» - символ завершения цикла выращивания урожая. В 

этот день «Неманіха» соберет всех гостей и жителей агрогородка Орля , чтобы приготовить 

и продегустировать блюда собственного урожая, отдохнуть и прогуляться на берегу 

Немана. Все кто посетит праздник «Торба смеха па – арлянскі» зарядятся хорошим 

настроением, насладятся веселой атмосферой.   

  

Тел. +375297192130, структурное подразделение «Орлевский сельский клуб»  

  

10 верасня Свята «Торба смеху па - арлянскі» (Шчучынскі раён, аг. Орля)  

  

 Свята «Торба смеху па - арлянскі» - сімвал завяршэння цыкла вырошчвання ўраджаю. У 

гэты дзень «Неманіха» збярэ ўсіх гасцей і жыхароў аграгарадка Орля, каб прыгатаваць і 

прадэгуставаць стравы уласнага ўраджаю, адпачыць і прагуляцца на беразе Нёмана. Усе хто 

наведае свята «Торба смеху па - арлянскі» зарад добрага настрою, нацешацца вясёлай 

атмасферай.  

  

Тэл. +375297192130, структурнае падраздзяленне “Орлевский сельскі клуб”  

  

September 10 th Holiday "Torba of laughter pa - arlyanskі" (Shchuchinsky district, ag. 

Orel)  

  

 The holiday "Torba laughter pa - arlyanskі" is a symbol of the completion of the crop growing 

cycle. On this day, "Nemanіha" will gather all the guests and residents of the Orel agrotown to 

cook and taste dishes of their own harvest, relax and take a walk on the banks of the  

Neman. Everyone who visits the festival “Torba laughter pa - arlyanskі” will be charged with a 

good mood, enjoy the cheerful atmosphere.  

  

Tel +375297192130, structural unit "Orlevsky rural club"  



  

  

  

17 сентября  Праздник «Беларусь сильна единством» (Щучинский район, г.Щучин)    

  

  
  

  

Новый государственный праздник – День народного единства – делает наше единство еще 

более крепким и стойким, ради будущего Беларуси. Отмечая праздник 17 сентября, 

щучинцы проводят яркие мероприятия, которые вызывают чувство патриотизма. Все 

мероприятия в этот день нацелены на то, чтобы люди больше узнали именно о подлинной 

истории страны, в которой живут, уважали свою родину. Отрадно, что в праздничной 

программе всегда задействована молодежь. Национальные символы Республики Беларусь 

и патриотические композиции, счастливые лица щучинцев и улыбки самых юных жителей  

города значат лишь одно: народ горд за свое Отечество.   

  

Тел.: 8 (01514) 29240, ГУК «Щучинский районный центр культуры и народного творчества»  

  

17 верасня Свята “Беларусь сильна единством” (Шчучынскі раён, г. Шчучын)  

Новае дзяржаўнае свята – Дзень народнага адзінства – робіць наша адзінства яшчэ больш 

моцным і стойкім, дзеля будучыні Беларусі. Адзначаючы свята 17 верасня, шчучынцы 

праводзяць яркія мерапрыемствы, якія выклікаюць пачуццё патрыятызму. Усе 

мерапрыемствы ў гэты дзень накіраваны на тое, каб людзі больш даведаліся менавіта аб 

сапраўднай гісторыі краіны, у якой жывуць, каб людзі паважалі сваю радзіму. Прыемна, 

што ў святочнай праграме заўсёды задзейнічана моладзь. Нацыянальныя сімвалы 

Рэспублікі Беларусь і патрыятычныя кампазіцыі, шчаслівыя твары шчучынцаў і ўсмешкі 

самых юных жыхароў горада значаць толькі адно: народ ганарлівы за сваю Айчыну.  

  

8 (01514) 29240, ДУК «Шчучынскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці».  

  

September 17th  Solemn meeting and festive concert "Belarus is strong by unity" 

(Shchuchinsky district, Shchuchin)    

The new state holiday - National Unity Day - makes our unity even stronger and steadier, for the 

sake of the future of Belarus. Celebrating the holiday on September 17, Shchuchin residents hold 



bright events that evoke a sense of patriotism. All events on this day are aimed at making people 

learn more about the true history of the country in which they live, and respect their homeland. It 

is gratifying that young people are always involved in the festive program. The national symbols 

of the Republic of Belarus and patriotic compositions, the happy faces of Shchuchin residents and 

the smiles of the youngest residents of the city mean only one thing: the people are proud of their 

Fatherland.  

  

Tel.: 8 (01514) 29240, Shchuchinsky District Center of Culture and Folk Art  

  

8 октября Праздник «Шчучынскі кірмаш» (Щучинский район, г.Щучин)    

  

  

 
  

Красочно и весело, с народным колоритом и массовыми гуляниями проходит 

праздник «Шчучынскі кірмаш». Этот осенний день собирает людей со всей Щучинщины 

для того, чтобы приобрести продукцию сельских хозяйств района: зерно, картофель, 

капусту, лук, мясо, рыбу, яйца, мед, цветы. Можно купить и «живой» товар: кур -несушек. 

А для самых смелых и ловких, а главное бесплатно, предлагается аттракцион «Щучинская 

рыбалка», где главным трофеем будет собственноручно пойманная рыба. Для всех гостей и 

жителей районного центра будет работать «Ярмарка народного веселья» с играми и 

забавами, танцами и песнями.   

Тел.: 8 (01514) 29240, ГУК «Щучинский районный центр культуры и народного творчества»  

  

8 кастрычніка  

Свята «Шчучынскі кірмаш» (Шчучынскі раён, г.Шчучын)  

  

Маляўніча і весела, з народным каларытам і масавымі гуляннямі праходзіць свята 

"Шчучынскі кірмаш". Гэты восеньскі дзень збірае людзей з усёй Шчучыншчыны для таго, 

каб набыць прадукцыю сельскіх гаспадарак раёна: збожжа, бульба, капусту, цыбулю, мяса, 

рыбу, яйкі, мёд, кветкі. Можна купіць і "жывы" тавар: курэй-несушек. А для самых смелых 

і спрытных, а галоўнае бясплатна, прапануецца атракцыен "Шчучынская рыбалка", дзе 

галоўным трафеем будзе ўласнаручна злоўленая рыба. Для ўсіх гасцей і жыхароў раённага 

цэнтра будзе працаваць "кірмаш народнай весялосці" з гульнямі і забавамі, танцамі і 

песнямі.   



8 (01514) 29240, ДУК «Шчучынскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці».  

October 8th  

Holiday "Shchuchynski kirmash".  

  

Colorful and fun, with a folk flavor and mass festivities, the holiday "Shchuchynski kirmash" takes 

place. This autumn day gathers people from all over the Shchuchin region in order to purchase the 

products of rural farms of the district: grain, potatoes, cabbage, onions, meat, fish, eggs, honey, 

flowers. You can also buy a "live" product: laying hens. And for the most daring and dexterous, 

and most importantly for free, "Shchuchinskaya fishing" is offered, where the main trophy will be 

the fish caught with his own hands. A "Folk Fun Fair" with games and amusements, dances and 

songs will work for all guests and residents of the district center.   

Tel.: 8 (01514) 29240, Shchuchinsky District Center of Culture and Folk Art  

  

  

22 декабря Чествование талантливой молодёжи района «Фейерверк талантов» 

(Щучинский  

район, г.Щучин)   

  

 
  

Традиционное мероприятие, которое проводится с целью поддержки талантливой 

молодёжи района и является мощным стимулом для развития творческого потенциала 

личности. В торжественной обстановке будет проведено награждение победителей и 

призёров областных, республиканских и международных фестивалей и конкурсов.    

  

Тел.: 8(01514) 27007, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи  

Щучинского райисполкома  

  

22 снежня Ушанаванне таленавітай моладзі раёна “Феерверк талентаў” (Шчучынскі 

раён, г.Шчучын)  

  

 Традыцыйнае мерапрыемства, якое праводзіцца з мэтай падтрымкі таленавітай моладзі 

раёна і з'яўляецца магутным стымулам для развіцця творчага патэнцыялу асобы. Ва 

ўрачыстай абстаноўцы будзе праведзена ўзнагароджанне пераможцаў і прызёраў абласных, 

рэспубліканскіх і міжнародных фестываляў і конкурсаў.  

  



Тэл.: 8 (01514) 27007, аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі  

Шчучынскага райвыканкама  

  

December 22 th  

  

Honoring talented youth of the district “Fireworks of talents” (Schuchin district, Shchuchin)  

The traditional event, which is held in order to support the talented youth of the region and is a 

powerful incentive for the development of the creative potential of the individual. In a festive 

atmosphere, awarding of winners and prize-winners of regional, republican and international 

festivals and competitions will be held.  

  

Tel.: 8 (01514) 27007, Department of ideological work, culture and youth affairs of the 

Shchuchinsky district executive committee  

  

30 декабря Конкурсная программа «Лучший Дед Мороз и Снегурочка!» (Щучинский 

район, г. Щучин, площадь Свободы)  

 

 Гостей ожидает, дефиле сказочных персонажей, конкурсная программа для «Дедов 

Морозов и Снегурочек» (Дед Мороз и Снегурочка - молодёжь организаций района), 

интересные режиссерские находки, забавные игры, викторины.  

  

Тел.: 8 (01514) 29240, ГУК «Щучинский районный центр культуры и народного творчества»  

  

30 снежня Конкурсная праграма “Лепшы Дзед Мароз і Снягурка!” (Шчучынскі раён, 

г. Шчучын, плошча Свабоды)  

  

 Гасцей чакае, дэфіле казачных персанажаў, конкурсная праграма для «Дзядоў Марозаў і 

Снягурачак" (Дзед Мароз і Снягурка - моладзь арганізацый раёна), цікавыя рэжысёрскія 

знаходкі, пацешныя гульні, віктарыны.  

  

Тэл.: 8 (01514) 29240, ДУК "Шчучынскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці»  

  

  

December 30th Competitive program "The Best Santa Claus and the Snow Maiden!" 

(Schuchin district, Schuchin, Freedom Square)  

  



 The guests are expected to see catwalks of fairy-tale characters, a competitive program for “Santa 

Clauses and Snow Maidens” (Santa Claus and Snow Maiden - youth of the region’s organizations), 

interesting directorial finds, funny games, quizzes.  

  

Tel.: 8 (01514) 29240, GUK "Schuchinsky District Center for Culture and Folk Art  


