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Szanowny Panie Prezydencie,
w imieniu władz i członków partii Polska Patriotyczna oraz Stowarzyszenia Wierni Polsce
Suwerennej, a także kierownictwa internetowego studia telewizyjnego i radiowego WPS
Production – z okazji 67 rocznicy urodzin, składam Panu szczere, płynące z duszy, życzenia
zdrowia i wytrwałości w realizacji niezwykle odpowiedzialnej służby państwowej na
stanowisku prezydenta Republiki Białoruś.
Od wielu lat nasze środowisko, ale także wielu Polaków z kraju i emigracji - życzliwych i
przyjacielsko nastawionych do bratniego narodu białoruskiego – z troską i uznaniem
obserwuje Pana konsekwentne działania na rzecz zachowania suwerenności Białorusi oraz
zapewnienia bezpieczeństwa i dobrobytu mieszkańcom Waszego państwa.
Znamy dobrze wysiłki białoruskich władz krajowych i regionalnych pod Pana
kierownictwem na przestrzeni ponad ćwierćwiecza. WPS Production na własną prośbę, i za
zgodą władz Białorusi, miało okazję na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat realizować
reportaże telewizyjne pokazujące prawdziwe oblicze Waszego kraju ( m.in. „ Polacy na
Białorusi” i „ Druga Japonia” i wiele innych ). W tych reportażach przeciwstawialiśmy się

kłamliwej, sformatowanej propagandzie światowych mediów, tzw. „ głównego nurtu”,
zaprogramowanych i finansowanych przez globalne ośrodki wrogie tak Białorusi, jak i
Polsce, i innym krajom słowiańskim. Jest to tym bardziej godne potępienia, że ludobójstwo
Słowian jakie dokonało się w XX wieku oraz jego autorzy do tej pory nie zostało
dostatecznie wyraźnie nazwane i ukazane światu, jego inspiratorzy i sprawcy nie zostali
ukarani, a ofiary tych zbrodni, i ich następcy prawni, nie uzyskali należnego
zadośćuczynienia.
Nie rozliczając się z wcześniejszych zbrodni, współcześnie, niemal te same ośrodki
dyspozycji władzy i pieniędzy, na naszych oczach, w nieco tylko innych póki co
dekoracjach, chciałyby kontynuować praktyki ludobójstwa i kolonizacji narodów.
Pana Prezydenta osobista postawa jako męża stanu - na przestrzeni sprawowania funkcji
państwowej, a szczególnie w bardzo trudnym okresie ostatniego 1,5 roku - dodaje odwagi i
wskazuje sposób działania wobec wichrzycieli, złoczyńców i niemal genetycznych
grabieżców dorobku cudzej pracy.
Nie chcąc być jedynie obserwatorami, zmagań narodu białoruskiego pod Pana
przywództwem z brutalnymi działaniami neokolonizatorów i wrogów Słowian, oferujemy
gotowość współuczestniczenia w przedsięwzięciach zarówno medialnych, jak również w
konkretnych działaniach na rzecz nie tylko podtrzymywania ( w obecnych warunkach
należałoby to nazwać wręcz przywróceniem stosunków na normalnych zasadach
dobrosąsiedztwa i wzajemnych korzyści, z poszanowaniem suwerenności i nieingerencji) ,
ale rozwoju stosunków kulturalnych i gospodarczych między bratnimi, słowiańskimi
narodami naszych sąsiadujących ze sobą państw. Jesteśmy przekonani, że musimy to
czynić wbrew wbrew scenariuszom naszych wrogów, którzy chcą skłócić Polaków z
Białorusinami, Rosjanami i innymi narodami słowiańskimi.
Aby skutecznie przeciwstawić się prowokatorom, siłom destrukcji i zagłady, podejmijmy
możliwe i efektywne działania, wykorzystujące inteligencję, siły twórcze i nowoczesne
technologie pozostające orężem wobec agresji naszych wspólnych - historycznych i
współczesnych wrogów. Łącząc naszą wiedzę faktograficzną, doświadczenie, wiedzę
techniczną, zasoby archiwalne i materialne z twardymi narzędziami suwerennego państwa,
jakim pozostaje Białoruś pod pana przywództwem – przeciwstawimy się złu i odniesiemy
zwycięstwo.
Deklarując gotowość do współpracy, raz jeszcze, w tym trudnym okresie dla świata i
naszych narodów, życzymy Panu zdrowia i wszelkiej pomyślności. A skromnym prezentem
urodzinowym na Pana ręce, niech będzie jeden z naszych reportaży, z lat wcześniejszych,
który załączamy do niniejszego listu
Pokoju i szczęścia dla Pana, szanowny Aleksandrze Grigoriewiczu, Pana rodzinie,
Waszym towarzyszom broni i całemu narodowi Białorusi!
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