















   

 













   




   







 

  
 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 







  

























Miejsce, rola i znaczenia maskowania w działaniach SZ RP oraz innych 
państw 

ppłk dr inż. M. Depczyński

 



płk Piotr Lewandowski  20’

 –Siły Zbrojne Federacji 



ppłk dr inż. Marek Depczyński 20’

 Zarządzanie refleksyjne jako forma 



Dąbrowska 20’

 Maskowanie wojsk i obiektów w 
–wybrane przykłady 


płk dr hab. Krzysztof Wysocki 20’

Panel dyskusyjny prowadzony przez uczestników panelu oraz konferencji 20’





wojsk i obiektów według poglądów armii 
Stanów Zjednoczonych


 20’

 Przeciwdziałanie dezinformacji –


Centralna Grupa Działań 



20’



Doświadczenia Grupy LUBAWA 
sie systemów maskowania i pozoracji reali
Sił Zbrojnych
Stanów Zjednoczonych




 20’

 uczestników panelu oraz konferencji 0’

 akończenie  
płk dr hab. K. Wysocki 10’

















 



 






 

 


















 

 








 



 



 









 

 



























 

  

  
 












Publikacje można nabyć
w księgarni ASzWoj lub składając zamówienie na stronie 

ksiegarnia.akademia.mil.pl

•	 administracja
•	 bezpieczeństwo
•	 cyberbezpieczeństwo
•	 edukacja/dydaktyka
•	 historia
•	 logistyka i ekonomia

•	 lotnictwo
•	 obronność
•	 prawo
•	 sztuka wojenna
•	 zarządzanie i dowodzenie 

Polecamy publikacje z dziedzin:

Nowości wydawnicze


