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

Józef Bizoń 

 
 

 

Duda: To ja mam być prezydentem RP 

 
 
„Duda: To ja mam być prezydentem RP i to ja będę odpowiadał za to, jak będę 
działał. To, że jesteśmy w UE to nasz sukces, ale tam trzeba się cały czas ubiegać 
o nasze interesy, bez kompleksów, które widać teraz na każdym kroku.” 
 

http://polska.newsweek.pl/debata-prezydencka-2015-komorowski-duda-w-
tvn,artykuly,363611,1.html  
 

 
 
Kto go namaścił i DLACZEGO Andrzej Duda? 

Czyli namaścicielom teraz B. Komorowski już nie odpowiada chociaż jeden i drugi jest 

z tej samej stajni. 
 
Otóż b. Komorowski ma lat 63 i za 5 lat będzie miał 68 lat, a i nie może już 
kandydować w przyszłych wyborach z racji pełnienia funkcji prezydenta przez dwie 
kolejne kadencje. Nie nadaje się on na przebudowę pokoleniową na rzecz Izraela. 
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Natomiast z ramienia PiS stosownie dobrany Andrzej Duda (lat 43)  
http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Duda  
ma zapewnić zmianę pokoleniową na samym szczycie władzy dla realizacji celów Izraela w Polsce. 
na długie lata realizację tych celów gwarantuje swą osobą. Wielokrotnie publicznie podkreślał, że 
będzie on realizował politykę prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 
Są to tak istotne i żywotne cele dla Izraela, że Duda obiecywał wszystkim Polakom według pragnień 
każdego z nich. 
Po 2-ch kadencjach A. Duda będzie miał dopiero lat 53. W międzyczasie przy A. Dudzie zmiany 
pokoleniowej dokonają inne formacje odpowiedzialne za obecny stan Narodu polskiego i Polski.  
I żegnaj Polsko na wieki. 
 
Wszak chodzi o realizację testamentu Lecha Kaczyńskiego wyrażonego w Izraelu we wrześniu 2006 
r. tymi słowy; 

 
„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. 

 

 
 
A. Duda wspólnie z innymi zapewni realizację poniższego. 

„Razem z nami są ministrowie obu rządów i będziemy dziś 
i jutro pracowali, by zaprojektować wspólną przyszłość„ 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Duda
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– Premier Izraela Beniamin Natanyahu, Jerozolima 23 luty 2011 r. – 
na powitanie premiera RP Donalda Tuska wraz z jego rządem. 

 
 

Krzyczą WSI, ale jakoś dziwnym trafem nikt nie krzyczy „Mossad”, który 
wpuścił „legalnie” do Polski prezydent Lech Kaczyński we wrześniu 2006 r. podczas 
wizyty w Izraelu udostępniając archiwa IPN Izraelowi - co by mieli trzymania na 
różnych niepokornych – w tym na księży i Episkopat Polski. 

https://jozefbizon.files.wordpress.com/2011/06/nr3_tusk-i-nataniachu-23_02_2011-jerozolima_opis_850px_1.jpg
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I tu mamy odpowiedź na pytanie dlaczego Episkopat i RM jednym tchem 
przyłączyli się do choru, że musi być A. Duda – i już! 
 
Nikt też nie krzyczy „Chanuka”, którą do Pałacu Prezydenta na stałe wprowadził 
Lech Kaczyński. 
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Czytaj też 
 
„KOR_BATORY_INNI” 
https://jozefbizon.wordpress.com/kor-batory-inni/ 
A. Duda wielokrotnie potwierdzał, że będzie realizował politykę Lecha Kaczyńskiego. 

Więc aktualne i w stosunku do Dudy jest również to poniższe 
„Polska stać będzie u boku Izraela! 
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/13/polska-stac-bedzie-u-boku-izraela/ 
 
Powstał więc stan najwyższej konieczności nie z winy Narodu Polskiego. 
Te plany powyższe plany może w tej chwili pokrzyżować przegrana Andrzeja 
Dudy. 
Wytrzymaliśmy 26 lat to i wytrzymamy jeszcze i 5 lat – i w tym czasie czas 
najwyższy pogonić tzw. obrońców polskości serwujących Polakom takie 
wybory.   
 
Boguchwała, A.D. 22 maja 2015 r. – Józef Bizoń 
-------------------  
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