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80 год споўнілася АНАТОЛЮ ІВАНАВІЧУ ХРАНОЎСКАМУ 

 

Анатоль Іванавіч Храноўскі – знакаміты дзеяч беларускай эміграцыі ў Паўночнай 

Амерыцы, справіў сёлета 80-гадовы юбілей. Анатоль Іванавіч Храноўскі нарадзіўся 

3 сакавіка 1934 года ў Слоніме. Пасьля другой сусьветнай вайны разам з бацькамі 

вымушана апынуўся на Захадзе, а з 1949 года прыехаў у Манрэаль, Канада. У гэтым 

горадзе жыў увесь і толькі нядаўна перабраўся ў невялікі гарадок Саттон, што блізу 

граніцы са Злучанымі Штатамі.  

 

 

Анатоль Іванавіч Храноўскі                                                                                                    

(ля свайго дома ў Саттон, 2006) 

Анатоль Іванавіч Храноўскі мае цудоўную сям’ю, жонку Крыстыну, дачок, Ларысу і 

Алёну, і сыноў Антона і Рыгора. Сям’я ў жыцьці кожнага чалавека адыгрывае 

важнейшую роль. Сям’я ж Анатоля Храноўскага выключная яшчэ і ў тым, што 

прымала самы актыўны ўдзел у жыцьці беларусаў у Манрэалі і Квебеку, дзе лідэрам 

быў Анатоль Храноўскі. У першую чаргу, галоўным памочнікам Анатоля ва ўсіх 

беларускіх справах ёсьць ягоная жонка Крыстына. Дзякуючы ёй і Анатолю ў сям’і 

падтрымліваюцца беларуская мова, традыцыі і беларускі дух. 
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Залатое вясельле. Крыстына і Анатоль Храноўскія з дзецьмі                           

(Манрэаль, 2009) 

 

 

Такі пасхальны стол накрываюць у доме Храноўскіх. 
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Калі казаць пра грамадскае жыцьцё Анатоля Іванавіча, то трэба ў першую чаргу 

сказаць, што ён з’яўляецца сябрам Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Па-другое, 

дзякуючы яго намаганьням 25 год таму назад (1989) было ўтворана Згуртаваньне 

Беларусаў у Квебеку, якое ён узначальваў увесь гэты час. Дзякуючы яго 

намаганьням беларусы былі прадстаўлены на розных значных падзеях і 

мерапрыемствах, дзе ўдзельнічалі людзі розных культур, што жывуць у Канадзе; у 

прыватнасьці арганізаваны беларускі куточак ў Saint Joseph Oratorium (Montreal), 

беларуская частка выставы ў музеі розных культур у Rawdon. Шмат было зроблена 

на карысьць беларускай справы - яднаньне беларусаў, арганізацыя сьвятаў і 

імпрэзаў, выданьне часопіса “ПРАМЕНЬ”, удзел у палітычных акцыях. 

 

На пікеце ў абарону дэмакратыі ў Беларусі                                                                            

(ля беларускай амбасады ў Аттаве, 16 сакавіка 2000 г.) 

 

Сьвяткаваньне 25 сакавіка                                                                                             

(Манрэаль, 1 красавіка 2001 г.) 
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Сьвяткаваньне 25 сакавіка                                                                                             

(Манрэаль, 2006) 

 

Тытульны ліст штоквартальнага часопіса “ПРАМЕНЬ”.                                               
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Сп. Храноўскі з сям’ёй і гасьцямі ля дома ў Саттон                                                           

(у першым радзе, зьлева направа – Антон Храноўскі, Івонка Сурвілла, Анатоль 

Храноўскі, Пётра Мурзёнак, у другім радзе - Міхась Чыкуноў, Крыстына 

Храноўская, Кацярына Шушкевіч, Рыгор Храноўскі) 

 

Рэдакцыя часопіса “КУЛЬТУРА, НАЦЫЯ” шчыра віншуе юбіляра, Анатоля 

Іванавіча Храноўскага, і зычыць яму добрага здароў’я, бодрасьці, 

задавальненьня ад жыцьця, дабрабыту яго сям’і, і далейшых добрых спраў на 

карысьць Радзіме. 

 

 

Рэдакцыя часопіса “КУЛЬТУРА, НАЦЫЯ”                                                                      

(здымкі з архіва рэдакцыі) 
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CONGRATULATIONS TO MR. ANATOLI CHRENOWSKI ON 80-JUBILEE 

(Abstract, magazine “CULTURE, NATION”, December 2014, issue 8, pp. 81-86) 

 

Anatoly CHRENOWSKI - the famous figure of the Belarusian emigration in North 

America, made this year his 80th birthday anniversary. Anatoly CHRENOWSKI was born 

on March 3, 1934 in Slonim, Belarus. After World War II, along with his parents forced 

appeared in the West, and in 1949 arrived to Montreal, Canada. Since then he lived in this 

city and only recently moved to the small town of Sutton, which is near the border with the 

United States. 

 

Anatoly CHRENOWSKI has a wonderful family, his wife Christine, daughters, Larissa 

and Alena, and his sons Anton and Gregory. Family in the life of every person plays an 

important role. The Anatoly CHRENOWSKI family is very special as it took an active part 

in the life of Belarusians in Montreal and Quebec, where the leader was Anatoly 

CHRENOWSKI. The chief assistant for Anatoly in all Belarusian affairs is his wife, 

Christine. Thanks to her and to Anatoly the Belarusian language, traditions and spirit of 

Belarus are supported in the family. 

 

If we talk about the social life of Anatoly Ivanovich, you need first of all to say that he is 

the member of the Belarusian People's Republic. Second, thanks to his efforts 25 years ago 

(1989) was formed Association of Belarusians in Quebec in which he headed all the time. 

Thanks to his efforts, the Belarusians were presented at various important events and 

activities, which was attended by the people from different cultures living in Canada; in 

particular, it was organized the Belarusian corner in the Saint Joseph Oratorium 

(Montreal), the Belarusian part of the exhibition at the Museum of different cultures in 

Rawdon. Much has been made in favor of the Belarusians - the unity of Belarusians, 

organization of festivals and events, publication of the magazine “PRAMEN”, 

participation in political actions. 

 

Editorial Board of magazine “CULTURE, NATION” sincerely congratulates Anatoly 

Ivanovich CHRENOWSKI, and wish him good health, enjoyment of life, well-being of his 

family, and further good deeds for the benefit of the motherland. 

 


