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Po klęsce w kampanii polskiej 1939 roku Łódź znalazła się w granicach 
III Rzeszy, w tzw. Kraju Warty. Polaków mieszkających w Łodzi wywłaszczano 
z nieruchomości, usuwano ze stanowisk kierowniczych w instytucjach 
i urzędach, ograniczano im dostęp do kultury czy oświaty, niekiedy zaś – jak 
w przypadku łódzkiej inteligencji – pozbawiano wolności lub nawet życia. 
Jakikolwiek opór utrudniała też liczna mniejszość niemiecka, która często 
sprzyjała okupantowi. I w tak trudnych warunkach udawało się jednak 
w Łodzi organizować działania skierowane przeciwko Niemcom, przede 
wszystkim w ramach ogólnopolskiej Akcji „N”.

Pod tą nazwą polskie podziemie ukrywało walkę psychologiczną, na którą 
składały się działania dywersyjne i dezinformacyjne, mające podważać 
wśród Niemców wiarę w zwycięstwo i nieomylność Adolfa Hitlera. 
W ramach Akcji „N” m.in. redagowano i kolportowano fałszywe gazety 
niemieckie, w których pojawiały się wiadomości o porażkach sił zbrojnych 
III Rzeszy czy sugestie o istnieniu w Niemczech silnej antyhitlerowskiej 
konspiracji. W periodykach tych pisano również o niemieckich zbrodniach 
wojennych, kłopotach z zaopatrzeniem czy zagrożeniu alianckimi nalotami 
dla miast w Niemczech, czego niemieckie społeczeństwo nie mogło 
przeczytać w oficjalnej prasie. Publikacje Akcji „N” drukowane były na 
oryginalnym papierze, przy wykorzystaniu niemieckich czcionek i z udziałem 
germanistów dbających o językową poprawność, dlatego Gestapo długo nie 
podejrzewało, że są one dziełem Polaków.



Tylko garstka wtajemniczonych członków podziemia wiedziała, że 
za produkcję i kolportaż wydawnictw Akcji „N” w Łodzi odpowiadał 
Jan Libsz, posługujący się w konspiracji pseudonimami „Kruk” 
i „Anatol”, urodzony w 1912 roku syn piekarza i właściciela warsztatu 
samochodowego ze Zduńskiej Woli. Rodzina o czeskich korzeniach 
uległa z czasem zniemczeniu, toteż pod okupacją Libszowie podpisali 
volkslistę. Sam „Anatol” wstąpił do Narodowosocjalistycznej Niemieckiej 
Partii Robotników (NSDAP) oraz Narodowosocjalistycznego Korpusu 
Kierowców. Pracował też jako metalurg w niemieckiej fabryce w Łodzi. 
Obnosił się ze swoimi sympatiami do okupanta, w klapie marynarki 
miał demonstracyjnie wpiętą swastykę. Wszystko to było jednak tylko 
kamuflażem, umożliwiającym Libszowi swobodne podróżowanie po 
III Rzeszy i prowadzenie działalności konspiracyjnej.



Libsz – mimo że nie był zawodowym wojskowym – 
do działań przeciwko Niemcom włączył się jeszcze 
jesienią 1939 roku, w gronie znajomych i rodziny 
tworząc dywersyjny oddział o nazwie „Legia 
Narodowa”. Aktywność „Anatola” została szybko 
dostrzeżona przez łódzkie podziemie, zyskując 
uznanie m.in. jednego z dowódców Związku Walki 
Zbrojnej i Armii Krajowej mjr. Zygmunta Jankego 
ps. Walter. Janke pozostawał pod wrażeniem 
odważnych i niekonwencjonalnych czynów Libsza, 
w żartach nazywając go „Psotnym Dyziem”. 
„Anatol” wkrótce przystąpił do tworzenia własnej 
siatki w ramach struktur AK.

Akcja dezinformacyjna wśród Niemców przybrała 
wówczas na sile. Upubliczniano kompromitujące 
informacje na temat życia prywatnego 
hitlerowskich funkcjonariuszy. Rozpowszechniano 
ulotki nt. zbrodni popełnianych przez Wehrmacht. 
Rannych Niemców, hospitalizowanych w łódzkich 
szpitalach, instruowano, jak symulować chorobę, 
by uniknąć wysłania na front. Fałszywymi 
zawiadomieniami i donosami paraliżowano 
pracę niemieckich urzędów i Gestapo. Do rodzin 
niemieckich żołnierzy wysyłano spreparowane 
listy z frontu z opisami okrucieństw, które ich tam 
spotykały, a rodziców chłopców z Hitlerjugend 
informowano o niemoralnym prowadzeniu się 
dzieci należących do tej organizacji. Na ulicach 
Łodzi rozklejano też antyhitlerowskie plakaty 
udające druki niemieckich socjaldemokratów.

Cały czas dystrybuowano fałszywą prasę niemiecką. 
Miesięcznie zespół Libsza miał dostarczać do 
niemieckich urzędów, koszar i dzielnic nawet 600 
ulotek i pism. Część spreparowanych w Łodzi 
materiałów Gestapo znalazło później m.in. 
w Wiedniu i Monachium.



Być może najbardziej spektakularnym działaniem 
Libsza było wciągnięcie do rzekomej niemieckiej 

konspiracji antyhitlerowskiej żołnierzy Wehrmachtu 
z łódzkiej jednostki transportowo-remontowej. 

„Opozycjoniści” ci przekazywali „konspiratorom” 
broń, leki oraz pieniądze, nie przypuszczając nawet, 

że wspierają w ten sposób Armię Krajową!



Akcję „N” w Łodzi przerwało rozpracowanie grupy przez Gestapo, zwieńczone 
aresztowaniem w czerwcu 1944 roku Jana Libsza i jego żony. Dalsze losy 
„Anatola” pozostają nieznane. Pewne jest tylko, że trafił do niemieckiego 
więzienia przy ul. Sterlinga 16, gdzie po około dwóch tygodniach śledztwa 
zmarł lub został zamordowany. W obozie koncentracyjnym w Ravensbrück 
końca wojny doczekała natomiast żona „Psotnego Dyzia”.

Schwytanie Libsza zbiegło się w czasie z końcem Akcji „N” na terenie 
całego okupowanego kraju. Miało to związek ze zmianą sytuacji militarnej: 
porażki na froncie oraz bombardowania alianckie sprawiły, że Niemcy 
i bez dezinformacyjnych działań Polaków byli coraz bardziej negatywnie 
nastawieni do III Rzeszy i jej przywódców. Ponadto na ziemie polskie dotarła 
propaganda sowiecka, w tym czasie już groźniejsza niż niemiecka. By ją 
zwalczać, Armia Krajowa rozpoczęła Akcję „Antyk”…



Po wojnie rodzina Libszów mieszkała w Zduńskiej Woli. Matka i siostra 
bohatera, choć same były zaangażowane w kolportaż wydawnictw Akcji 
„N”, jako że podpisały volkslistę, trafiły do więzienia. Syn „Anatola”, który 
urodził się w trakcie wojny, wyjechał do Wrocławia i przyjął nazwisko 
Luberacki.

Nikt – być może z obawy przed szykanami ze strony nowej komunistycznej 
władzy – nie kultywował pamięci o Janie Libszu. W efekcie wiele epizodów 
z biografii tego tajemniczego bohatera – jego przedwojenne losy czy 
ewentualne doświadczenie wojskowe… – pozostaje nieznanych. Nie 
zadbano również o to, by Libsza – współorganizatora łódzkiej Akcji „N” 
– uhonorować choćby Krzyżem Walecznych. Do dziś nie wiadomo, gdzie 
Niemcy pochowali jego ciało.
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