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Veritas et libertas ultra omnis sunto _ Prawda i wolność ponad wszystko inne 
 

Józef Bizoń 

 

Andrzej Duda kandydatem PiS na prezydenta RP.  
Wybieramy, bo …? 

Krawiec nie zadbał o materiał  

– i teraz znowu kraje jak mu materiału staje? 
 

„I mogę państwa zapewnić, że chociaż rządy w Polsce się zmieniają, 

jak w każdym demokratycznym państwie, 

to polityka wobec Izraela się nie zmieni„ 

- Prezydent RP Lech Kaczyński, Izrael – 11.09.2006 r. 

 

Wjeżdżają.  
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1. "Andrzej Sebastian Duda (ur. 16 maja 1972 w Krakowie) – polski polityk i prawnik, od 
2006 do 2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, były podsekretarz stanu 

w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, były członek Trybunału Stanu, poseł na 
Sejm VII kadencji, deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji." 
 

"Andrzej Duda jest żonaty z nauczycielką Agatą Kornhauser-Dudą.  
Jego teściem jest Julian Kornhauser" 

 

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Duda  
---  

2.  "A jacy to źli ludzie mieszczanie kielczanie, 
żeby pana swego, Seweryna Kahane, 
zabiliście, chłopi, kamieniami, sztachetami! 
[...] 

Bóg Polaków zamknięty w obozie, w baraku 
drży, gdy dzielni chłopcy z orzełkami na czapkach 
dobijają dziewczynki żydowskie, rurkami, na odlew." 
 

[autor: teść A. Dudy - Julian Kornhauser] 
 

źródło: http://culture.pl/pl/artykul/dajmy-na-to-kornhauser  

---  
3.  "Jego twórczość poetycka była publikowana w wielu antologiach XX-wiecznej poezji polskiej 

wydawanych w Polsce i za granicą. 
Córka Juliana Kornhausera, Agata, została żoną Andrzeja Dudy". 

 

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Julian_Kornhauser  
 

================================================  

„Razem z nami są ministrowie obu rządów i będziemy dziś 

i jutro pracowali, by zaprojektować wspólną przyszłość„ 

- Premier Izraela Beniamin Natanyahu, Jerozolima 23 luty 2011 r.  

– na powitanie premiera RP Donalda Tuska wraz z jego rządem. 
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Udział Polaków w wyborach to zaszczyt i ich patriotyczny obowiązek! 

Więc wybierajcie! 

Przekaż dalej! 

--- 
Boguchwała, A.D. 17 luty 2015 r. – Józef Bizoń 
____________ 
Opublikowano na: 
https://jozefbizon.wordpress.com/2015/02/17/andrzej-duda-kandydatem-pis-na-prezydenta-rp-
wybieramy-bo/  
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