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

Józef Bizoń 

 

Strona poświęcona wojnie informacyjnej 

oraz niewygodnym faktom 

W wojnie informacyjnej zniewala się społeczeństwo stopniowo. Trwa to latami.  

Polem walki jest ludzka świadomość.  

Prowadzi się ją w możliwie niezauważalny sposób, skrycie. 

 
UWAGA! Została uruchomiona nowa podstrona   

http://jozefbizon.wordpress.com/wojna_informacyjna/   
poświęcona m.in. niewygodnym faktom oraz wojnie informacyjnej 
i stosowanym w niej technikom. Ma ona charakter edukacyjno-szkoleniowy. 
. 

Zawiera ona materiał filmowy, a w nim m.in.: 
. 

- Ryszarda Gontarza:  
Film dokumentalny “SPRAWIEDLIWI”(dedykowany jest prof. Grossowi i wszystkim tym, którzy 
boją się prawdy i chcą ją zakłamać!), „Rewolta Marcowa” marzec 1968, „Współczesna 
sytuacja Polski i potrzeba elit narodowych”. 
. 

- Dr. Rafała Brzeskiego:   
z cyklu  wojna informacyjna, a to: „Odkryć prawdę”, „Agentura wpływu”, „Wojna 
informacyjna”. 
. 

- Andrzeja Wronki:  
„Myślenie pojęciowe a myślenie stereotypowe”, „Globalizm a polski interes narodowy” 
. 

- Ks. prof. Waldemara Chrostowskiego:  
„O szkalowaniu Polski i Kościoła przez wybyłą żydokomunę.” 
---------------------- 

. 

Fragmenty z prezentowanego tam materiału filmowego . 
. 

„W wojnach informacyjnych obezwładnia się przeciwnika informacją — otumania się 
działaniami wywiadu, podszeptem agentury wpływu, propagandą i manipulacją, a potem bierze 
się go w poddaństwo. 
. 

W wojnie informacyjnej zniewala się społeczeństwo stopniowo. Trwa to latami.  
Polem walki jest ludzka świadomość. 
. 

Spranie mózgów wybranej do zdominowania społeczności jest podstawowym warunkiem 
zwycięstwa. Przejęcie kontroli musi bowiem odbywać się, nie jak w wojnie energetycznej 
poprzez okupację i jawny przymus, ale w możliwie niezauważalny sposób, skrycie, 
najczęściej przy pomocy zwerbowanej w tym społeczeństwie agentury wpływu oraz 
poprzez umiejętne użycie środków masowego przekazu.” – Ryszard Brzeski. 
. 

“Po 1968 r.,  a wcześniej po 1956 r.  – to oczywiście stosunkowo krótka perspektywa czasowa 
(zaledwie 12 lat) – wyjechało z Polski kilkanaście tysięcy Żydów. Wśród nich – trzeba to 
wyraźnie powiedzieć – tysiące ubeków, sędziów, prokuratorów, propagandystów 
wojskowych – wśród nich także tacy, którzy byli  zamieszani w katowanie Polaków 
w okresie stalinizmu.“ – Ks. prof. Waldemar Chrostowski. 
. 
Boguchwała, A.D. 18 stycznia 2013 – mgr inż. Józef Bizoń 
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