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Сустрэча беларускай дыяспары са Святланай Ціханоўскай у Атаве                         

22 кастрычніка 2022 года 

 

Святлана Ціханоўская са сваімі паплечнікамі знаходзілася ў сталіцы Канады з 

афіцыйным візітам  з 20 па 23 лістапада 2022 года. Апроч сустрэчы з І. Сурвілла і 

афіцыйных сустрэч у парламенце і з Прэм’ер-міністрам Канады, С. Ціханоўская 

сустрэлася з беларусамі Атавы, Таронта, Манрэаля. Сустрэча была арганізавана 

сябрамі Згуртавання беларусаў Канады (ЗБК) і Беларускага інстытута навукі і 

мастацтва (БІНІМ, Канада). Сустрэча адбылася ў гатэлі “Лорд Элгін”, на якую 

прыйшлі звыш 100 чалавек. Па даручэньню беларускай грамады выступіў Пётра 

Мурзёнак, доктар мед. навук, старшыня БІНІМ Канады, рэдактар часопіса 

“Культура. Нацыя” (кароткая прамова прыкладаецца). Ён падарыў Нацыянальнаму 

лідэру цыкл вершаў “Рэвалюцыя надзеі 2020”, прысвечаны Святлане, Марыі і 

Вераніцы, а таксама сваю новую кнігу “Belarus: Prospects of a Middle Power”. На 

сустрэчы выступілі таксама госьці: Барыс Генгало, старшыня Атаўскага аддзела 

Канадыйска-Украінскага Кангрэса і Андрыс Кестэрыс, старшыня Канадыйска-

Латвійскай Асацыяцыі. С. Ціханоўская адказала на некаторыя пытаньні. Пасля 

цёплая сустрэча, якая доўжылася каля трох гадзін, праходзіла ў нефармальнай 

абстаноўцы – здымкі, аўтографы, падарункі. 

 

 
У прэзідыуме сустрэчы (злева направа): Дзяніс Дудзінскі – дыпламатычны 

дарадца, Святлана Ціханоўская – Нацыянальны лідар, Валеры Кавалеўскі – 

намеснік старшыні пераходнага кабінета і адказны за міжнародныя адносіны, 

Алена Лявончанка – старшыня ЗБК (здымак А. Каралькевіча) 
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Калектыўны здымак (здымак А. Каралькевіча) 

 
П. Мурзёнак уручае кнігі сп. С. Ціханоўскай (здымак А. Каралькевіча) 

 

Прамаўляе Б. Генгало (здымак А. Каралькевіча) 



               КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ, №30, лістапад 2022            ISSN  2562-9506 
 

443 
 

 

 

Прамаўляе А. Кестэрыс (здымак А. Каралькевіча) 

 

Выступленьне П. Мурзёнка на сустрэчы беларусаў Атавы з камандай С. 

Ціханоўскай, Лорд Элгін, 22.11.2022, 18.00-21.00 

Добры вечар паважаныя сябры!  

Сёння мы маем вялікую прыемнасць вітаць сп. С. Ціханоўскую, нашага 

Нацыянальнага лідэра і кіраўніка беларускага аб’яднанага пераходнага кабінета. 

Яна прыехала да нас у Канаду з афіцыйныі візітам са сваёй камандай: Калі ласка, 

сп. Валеры Кавалейскі – намеснік  кіраўніка пераходнага кабінета, у дадатак, ён 

адказвае за міжнародныя справы, Францішак Вячорка – галоўны дарадца офіса сп. 

Ціханоўскай, Дзяніс Кучынскі – дыпламатычны дарадца. Іх суправаджаюць – 

журналіст БелСата – Сяргей Падсасонны і аператар Белсата – Павел Навіцкі. 

Сп. Св. Ціханоўская на палітычнай арэне Беларусі адносна нядаўна, з 2020 года. 

Аднак, зараз яна адзін з самых распазнаваемых і вядомых людзей у беларусаў на 

радзіме і за мяжой, ды і не толькі сярод беларусаў. Варта зрабіць пару клікаў у 

інтэрнэце, каб зразумець, што гэта на самой справе так.  

Святлана Ціханоўская ўзваліла на сябе велізарны цяжар Нацыянальнага лідарства. 

Падаецца, што асноўная цяжкасць заключаецца ў аб’яднанні вакол сябе па 

магчымасці большай колькасці нацыянальна-свядомых сіл з мэтай зрабіць нашу 

краіну дэмакратычнай і вольнай. На самай справе справа архі-цяжкая. Адсутнасць 

адзінста ў 1918 годзе пры стварэнні БНР і ў 90-я гады сярод БНФ выліліся ў паразу. 

Магчыма скажу банальнасць - “кожны беларус сам па сабе занадта разумны” каб 

яднацца. Тым не менш мы бачым, што сп. Св. Ціханоўская з яе камандай паступова 
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рухаюцца наперад і набываюць усё больш і больш прыхільнікаў. На маю думку вы, 

Святлана, на сёння адзіная наша надзея, якая можа рэалізавацца праз кансалідацыю 

і аб’яднанне - у перамогу. Да вас ёсць велізарны давер. Асабіста я, а магчыма і 

многія прысутныя ў гэтым зале, гатовы далучыцца да вас і  падтрымаць у 

рэалізацыі вашых планаў.  

Мы усведамляем канешне, што сёння вельмі важным фактарам, які можа 

паўплываць на далейшы лёс Беларусі  ёсць знешні фактар, які заўжды спрыяў 

беларусам у розныя перыяды іх гісторыі ўздыхаць значна лягчэй, вызваляючыся, 

хаця б часткова, ад каланіяльнага гнёта. Сёння такім знешнім фактарам для 

Беларусі з’яўляюцца ЗС Украіны. Відавочна, што перамога украінцаў над 

агрэсарам адкрые новые магчымасці для рэалізацыі беларускай нацыянальнай ідэі. 

Выказваючы свае цёплыя пачуцці хачу прэзентаваць вам Альманах “Беларус” за 

2021 год, дзе змешчаны цыкл вершаў пад назвай “Рэвалюцыя надзеі 2020”. Вершы 

пісаліся падчас рэвалюцыі і яны прысвечаны трыумвірату неверагодных жанчын – 

Святлане, Марыі і Вераніцы. 

У дадатак, хачу вам прэзентаваць сваю новую кнігу “Belarus: Prospects of a Middle 

Power”, апублікаваную ў гэтым годзе. Кніга пра мінулае, сёняшні дзень і будучыню 

нашай радзімы. Вельмі спадзяюся, што вы выкраіце час і прачытаеце яе. 

Хачу пажадаць вам і вашай камандзе, каб усё што задумана вы зрабілі найлепшым 

чынам і з найменшымі ахвярамі. 

 

Meeting of the Belarusian diaspora with Svjatlana Tsikhanouskaja in Ottawa 

“Lord Elgin” hotel, November 22, 2022  

(webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 441-444, www.sakavik.net) 

Svjatlana Tsikhanouskaja and her associates were in the capital of Canada on an official visit from 

November 20 to 23, 2022. In addition to the meeting with I. Survilla and official meetings in the parliament 

and with the Prime Minister of Canada, S. Tsikhanouskaja met with Belarusians from Ottawa, Toronto, and 

Montreal. The meeting was organized by members of the Association of Belarusians of Canada (ZBK) and 

the Belarusian Institute of Arts and Science (BINIM, Canada). The meeting took place in the "Lord Elgin" 

hotel, which was attended by more than 100 people. Piotra Murzionak - Doctor of medicine, the chairman 

of BINIM, Canada, and editor of the magazine "Kultura. Nation" - spoke on behalf of the Belarusian 

community (a short speech is attached). He presented the National Leader with the cycle of poems 

"Revolution of Hope 2020" dedicated to Svjatlana, Maryja, and Veranika, as well as his new book 

"Belarus: Prospects of a Middle Power". Guests also spoke at the meeting: Barys Gengalo, chairman of the 

Ottawa branch of the Canadian-Ukrainian Congress and Andris Kesteris, chairman of the Canadian-Latvian 

Association. S. Tsikhanouskaya answered some questions. Afterwards, a warm meeting, which lasted about 

three hours, took place in an informal atmosphere - pictures, autographs, gifts. Images by A. Karalkevich 

are attached. 

 

Встреча белaрусской диаспоры со Светланой Тихановской в Оттаве.                                                            

22 ноября 2022 г. (веб-журнал «Культура. Нация», вып. 30, ноябрь 2022, 441-444, www.sakavik.net) 

http://www.sakavik.net/

