Organizacje konspiracyjne – organizacje, które nie mogą działad legalnie, muszą ukrywad swoją
działalnośd, a za przynależnośd do takiej organizacji grożą surowe kary. W czasie wojny większośd
polskich organizacji musiała działad w konspiracji przyjmując nieraz inne nazwy (konspiracyjne). Dla
przykładu ZHP -> Szare Szeregi
Sabotaż - zaburzanie pracy przez umyślne uchylanie się od niej lub świadome uszkadzanie, niszczenie
środków produkcji, działanie mające na celi przeszkodzenie w realizacji jakiegoś planu. Nielegalna
działalnośd zmierzająca do zakłócenia życia politycznego lub gospodarczego.
Dywersja–działania bojowe na zapleczu frontu nieprzyjaciela (Niemców) mające na celu osłabienie
jego zdolności do walki.
Okupacja - czasowe zajęcie przez wojska jednego paostwa prowadzącego wojnę całości lub części
terytorium drugiego paostwa i tymczasowe wprowadzenie tam swojej władzy.
Okupant – przedstawiciel paostwa dokonującego Okupacji.
Kolaborant – osoba współpracująca z nieprzyjacielem, okupantem zazwyczaj czerpiąca z tego
powodu korzyści osobiste. Kolaboracja z hitlerowskimi Niemcami została uznana za przestępstwo
(zdradę narodową) i jest ścigane karnie.
Hasła antyhitlerowskie – Wszelkiego rodzaju hasła i informacje których celem było ujawnianie
prawdy o sytuacja w czasie wojny lub ośmieszenie Niemiec w celu podniesienia na duchy Polaków.
AK - Armia Krajowa (wcześniej Służba Zwycięstwu Polski i Związek Walki Zbrojnej), nazwa wojska
polskiego w czasie II wojny światowej działającego konspiracyjnie na terenie Polski. AK w czasie
wojny miała 3 dowódców: Gen. Michał Karasiewicz-Tokarzewski, Gen. Kazimierz Sosnkowski Gen.
Stefan Grot-Rowecki, Gen. Tadeusz Bór-Komorowski oraz Gen. Leopold Okulicki. Ostatni dowódca
Armii Krajowej został aresztowany w Pruszkowie przez Rosjan (ul. Armii Krajowej) w nocy z 27 na 28
marca 1946 r. i wywieziony do Moskwy gdzie zginął.
KEDYW – Kierownictwo Dywersji- Cześd AK zajmująca się bieżącą walką zbroją głównie z Niemcami
ale także z Rosjanami. Do głównych zadao KEDYW’u należało: likwidacja kolaborantów oraz Niemców
którzy odznaczali się szczególnym okrucieostwem w stosunku do Polaków, akcie dywersyjne takie jak
wysadzanie pociągów, torów kolejowych, działalnośd oddziałów partyzanckich. Do KEDYW’u należeli
bezpośrednio członkowie Grup Szturmowych Szarych Szeregów którzy później uformowali bataliony
Zośka i Parasol.
PEGAZ. AGAT PARASOL– przeciwgestapo, antygestapo batalion Parasol-wydzielona 3 kompania
batalionu Zośka licząca początkowo 75 harcerzy z której powstała jednostka do zadao specjalnych. W
czasie Powstania Warszawskiego walczyła jako batalion Parasol.
BCH – Bataliony Chłopskie, organizacja wojskowa związana z partią ludową częściowo podległa AK.
GL, AL. – Gwardia Ludowa, Armia Ludowa - Organizacje zbrojne utworzone polską partię
komunistyczną, finansowane i uzbrojone przez Rosjan.
Akcja N – Akcja informacyjna skierowana przeciwko Niemcom którzy osiedlali się w Polsce a także
żołnierzom niemieckim przebywającym w Polsce mająca na celu pokazanie że Polska jako paostwo
cały czas istnieje.

Akcja V – Akcja informacyjna (propagandowa) skierowana przeciwko niemieckiej reklamie
informującej o samych sukcesach wojsk niemieckich. Przykładem tej akcji była zamiana jednej litery w
niemieckim haśle co dawało zamiast hasła Niemcy walczą na wszystkich frontach -> hasło Niemcy
leżą na wszystkich frontach.
Klęska pod Stalingradem – Wielka bitwa o miasto Stalingrad w Rosji. Przegrana przez wojska
niemieckie. Od tej pory wojska niemieckie zaczęły ponosid coraz większe klęski na wszystkich
frontach. Pod Stalingradem do rosyjskiej niewoli dostało się prawie 1 milion niemieckich żołnierzy.
Gestapo - tajna policja utworzona w nazistowskich Niemczech 26 kwietnia 1933, która w sposób
bezwzględny zwalczała wszelkie przejawy oporu,

