
bOGuSłaW tracz

„płakałem podczas pisaNia 
tej książki”.
jOhn Sack i hiStOria lOli pOtOk

Lola Potok. Fotografia z ankiety personalnej pracownika urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, maj 1945 r.

A
rc

hi
w

um
 IP

N
 K

at
ow

ic
e



czas pismo „Płakałem podczas pisania tej książki”. John Sack i historia Loli Potok 25

Pod koniec lipca 1989 r. w „Dzienniku Zachodnim” 
ukazał się tekst pióra Łukasza Wyrzykowskiego 
Zemsta Loli, w którym autor jako pierwszy w Pol-
sce opisał historię Loli Potok – Żydówki z Będzi-
na, więźniarki Auschwitz, komendantki więzienia 
w Gliwicach w 1945 r. Nie był to przypadek, że wła-
śnie wtedy artykuł ten ukazał się na łamach jednej 
z najpoczytniejszych gazet codziennych w regionie. 
Rządy komunistyczne w Polsce chyliły się ku upad-
kowi i cenzura patrzyła coraz bardziej przez palce 
na tematy dotychczas nieobecne w dyskursie pu-
blicznym. Była jednak i druga przyczyna. Niecałe 
dwa miesiące wcześniej zakończył swój trzytygo-
dniowy pobyt w Polsce John Sack, amerykański 
dziennikarz, literat i publicysta, który zbierał mate-
riały do nowej książki. Jej główną bohaterką miała 
być właśnie Lola Potok. Sack większość czasu spę-
dził na Górnym Śląsku, gdzie wizyta Amerykanina 
odbiła się głośnym echem, gdyż z godną podziwu 
wytrwałością szukał on uczestników i świadków 
wydarzeń, które miały tam miejsce tuż po wojnie. 
Niewykluczone, że spotkał się również z Wyrzy-
kowskim, historykiem z wykształcenia i dziennika-
rzem z zawodu, czego efektem był tekst na łamach 

„Dziennika Zachodniego”.
Kiedy wiosną 1989 r. John Sack przyjechał do 

Polski, miał już za sobą długoletnią karierę ko-
respondenta wojennego i dziennikarza. urodził 
się 24 III 1930 r. w żydowskiej rodzinie w Nowym 
Jorku. Już w  czasie studiów na uniwersytecie 
Har varda zebrał materiały do swojej pierwszej 
książki – reportażu z wyprawy w Andy, zatytu-
łowanego The Butcher. The Ascent of Yerupaja. 
Po ukończeniu z wyróżnieniem studiów w 1951 r. 
wstąpił na ochotnika do armii. Trafił na Półwysep 
Koreański i początkowo służył tam na pierwszej li-
nii frontu, a następnie jako korespondent wojenny 
relacjonował przebieg walk podczas wojny między 
komunistyczną Koreą Północną a proamerykańską 
Koreą Południową. Służbę w wojsku zakończył 
w  1953 r. Przez kolejny rok był amerykańskim 
korespondentem w Korei Południowej, Japonii 
i na Tajwanie. Po powrocie do Stanów Zjedno-
czonych został dziennikarzem pisma „The New 
Yorker”, a następnie korespondentem CBS, wów-
czas głównej stacji radiowo-telewizyjnej w uSA. 
Na początku lat sześćdziesiątych był szefem biu-
ra CBS w Madrycie. Jednocześnie nawiązał stałą 

współpracę z czasopismem „esquire”, luksusowym 
magazynem dla mężczyzn, w którym publikowa-
li tacy mistrzowie pióra, jak ernest Hemingway, 
William Faulkner, Truman Capote czy John Ste-
inbeck. W 1966 r. udał się do ogarniętego wojną 
Wietnamu. Owocem wielomiesięcznego pobytu 
na kolejnym z amerykańskich frontów był sze-
reg reportaży, w tym słynny Oh My God! We Hit 
a Little Girl, opisujący losy żołnierzy uSA, którzy 
trafili do wietnamskiego piekła. Tekst ukazał się 
na łamach magazynu „esquire” i zapewnił Sacko-
wi poczesne miejsce wśród mistrzów reportażu. 
Pokłosiem jego pobytu w Wietnamie była również 
książka Lieutenant Calley: His Own Story, która 
ukazała się w 1971 r. nakładem nowojorskiego wy-
dawnictwa Viking. Opisał w niej historię poruczni-
ka armii amerykańskiej Williama Calleya, dowód-
cy kompanii piechoty, której żołnierze rankiem 
16 III 1968 r. zabili kilkuset cywilów, mieszkańców 
wioski My Lai w Wietnamie Południowym, wśród 
których przeważały osoby starsze, kobiety, dzieci 
i niemowlęta.

Reportaże z Wietnamu przyniosły Sackowi nie 
tylko popularność wśród czytelników, ale i kolejne 
zlecenia. Jego teksty ukazywały się w renomo-
wanych czasopismach, takich jak „esquire”, „The 
New Yorker”, „The Atlantic Monthly”. Konflikt 
wietnamski nie był ostatnią wojną w  karierze 
reportera. W następnych latach Sack pracował 
jako korespondent m.in. w Afganistanie, Iraku 
i na obszarze byłej Jugosławii. W 1983 r. opubli-
kował zaskakujący, pełen dygresji i nawiązań do 
wcześniejszych tekstów, reportaż-autobiografię 
pt. Fingerprint.

W połowie lat osiemdziesiątych XX w. zupełnie 
przypadkiem zainteresował się historią Loli Potok, 
wówczas noszącej po drugim mężu nazwisko Blatt, 
więźniarki z Auschwitz, która po wojnie została, 
jak twierdziła jej córka, komendantką więzienia 
dla esesmanów. W kwietniu 1986 r. po raz pierw-
szy spotkał się z Lolą Potok. Początkowo chciał 
napisać krótki felieton, który miał być podsta-
wą scenariusza filmu fabularnego. Lola, nie spo-
dziewając się zapewne, w którą stronę popchnie 
amerykańskiego reportera jego dziennikarska in-
tuicja, w ciągu następnych spotkań opowiedziała 
mu szczegółowo historię swojego życia, w tym 
krótki powojenny epizod dotyczący jej związków 



z urzędem Bezpieczeństwa i pracy w gliwickim 
więzieniu w 1945 r. Odnaleziona po latach w za-
sobie Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej 
w Katowicach teczka osobowa Loli Potok po-
zwoliła doprecyzować niektóre z faktów przy-
woływanych przez Sacka.

Lola przyszła na świat 20 III 1921 r. w Będzinie, 
w rodzinie żydowskiej. Dziewczynce dano na imię 
Leah, na cześć biblijnej Lei – żony patriarchy Ja-
kuba. W nielicznych zachowanych dokumentach 
występuje jednak najczęściej jako Lola, rzadziej 
jako Laja, zaś raz pojawia się jako Leokadia Potok.

Potokowie mieszkali w domu przy ul. Bro-
warnej 7. Lola miała dziesięcioro rodzeństwa: 
dwie siostry i ośmiu braci. Żyli skromnie, ale nie 
klepali biedy. Ojciec, Abraham Potok, pracował 
jako piwowar w będzińskim browarze „Gam-
brinus”. Dzieci szybko dorastały i część rodziny 
wyprowadziła się z czasem do mieszkania przy 
ul. Modrzejowskiej, które Sack, a za nim więk-
szość autorów podaje błędnie jako przedwojen-
ny adres Loli. Kiedy w 1938 r. cukrzyca pokonała 
Abrahama, Lola pozostała przy matce, w miesz-
kaniu przy ul. Browarnej. W 1935 r. ukończyła 
siedmioletnią szkołę powszechną i rozpoczęła 
naukę w trzyletniej zawodowej szkole krawiec-
kiej w Katowicach. Po jej ukończeniu rozpoczęła 
pracę jako krojczyni w zakładach krawieckich 
w  Będzinie. Krótko przed wybuchem wojny 
usamodzielniła się. Czy planowała złożenie eg-
zaminu maturalnego i studia wyższe? Być może. 
Jednak jak wynika z zachowanych akt, nie po-
bierała nauki w szkole handlowej, jak twierdziła, 
a w ślad za nią powtórzyli to Sack i Wyrzykowski. 
Podobnie nieprawdą było, że jej ojciec prowadził 
własne przedsiębiorstwo transportowe. Co cie-
kawe, pomimo posiadania zaledwie zawodowe-
go wykształcenia deklarowała zaraz po wojnie, 
w 1945 r., że zna dwa języki obce – niemiecki 
i angielski. Możliwe, że faktycznie myślała o dal-
szej edukacji.

Wojna zmieniła wszystko. Już 4 IX 1939 r. 
do Zagłębia Dąbrowskiego wkroczyły wojska 
niemieckie. Na mocy dekretu Adolfa Hitlera 
z 8 X 1939 r. Będzin znalazł się w granicach III Rze-
szy. Tego samego dnia (4 IX) wieczorem niemiec-
cy żandarmi i żołnierze podpalili synagogę na 
Wzgórzu Zamkowym w Będzinie. Zastrzelono 

kilkanaście osób próbujących gasić pożar oraz ra-
tujących zwoje Tory. Lola musiała być świadkiem 
tego wydarzenia. Jej dom dzieliła od będzińskiej 
synagogi odległość około 300 m.

Dla żydowskiej społeczności Zagłębia nasta-
ły mroczne czasy. Jeszcze we wrześniu 1939 r. 
oznakowano sklepy żydowskie, a  od listopa-
da tego roku zobowiązano wszystkich Żydów 
do noszenia na lewym ramieniu białej opaski 
z gwiazdą Dawida. W każdym kolejnym miesią-
cu wprowadzano nowe antysemickie przepisy. 
Na mocy rozporządzenia prezydenta rejencji 
z 9 maja 1941 r. Żydzi mieli nosić dodatkowe 
imiona: mężczyźni – imię Israel, a kobiety – Sara. 
Odtąd Lola ofi cjalnie nazywała się Laja Sara Po-
tok. Od jesieni 1941 r. Żydzi, którzy ukończyli 
szósty rok życia, mieli obowiązek noszenia żół-
tej gwiazdy Dawida naszytej trwale na ubraniu. 
Bez pisemnej zgody władz nie wolno było im 
opuszczać miejsca zamieszkania ani korzystać 
ze środków komunikacji publicznej. Wprowa-
dzono również specjalne dowody tożsamości 
ze zdjęciem, tzw. Lichtbildausweis. Jednocześnie 
uderzono w materialne podstawy funkcjonowa-
nia społeczności żydowskiej. Odbierano Żydom 
nieruchomości, przesiedlano ich do gorszych 
dzielnic, zamykano należące do nich sklepy 
i przedsiębiorstwa. Pozbawionych dotychcza-
sowych źródeł utrzymania kierowano do pracy 
przymusowej. Lola i jej rodzina również znalazły 
się bez środków do życia. W tej sytuacji imały 
się wszelkich prac, dorywczych i mało płatnych, 
żeby tylko zapewnić sobie minimum egzystencji.

Po kilku miesiącach Loli udało się znaleźć za-
trudnienie w tzw. szopie – warsztacie krawiec-
kim należącym do Alfreda Rossnera. Praca ta 
dawała nie tylko stabilizację, ale przede wszyst-
kim chroniła przed wywiezieniem do obozu. Pra-
cownicy szopu otrzymywali specjalny dokument, 
który poświadczał, że dana osoba jest zatrud-
niona w warsztacie produkującym na potrzeby 
gospodarki wojennej i armii niemieckiej. Szop 
Alfreda Rossnera, mieszczący się w dawnych 
koszarach w Będzinie, przy dzisiejszej ul. Sien-
kiewicza, miał status kriegwichtig – przedsię-
biorstwa niezbędnego do prowadzenia wojny. 
Przy szyciu mundurów zatrudnionych było około 
8 tys. Żydów.
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Pomimo okupacji Lola próbowała ułożyć so-
bie życie. Latem 1941 r. wyszła za mąż za Salo-
mona (Szlomo) Akerfelda. W kwietniu 1942 r. 
przyszła na świat ich córeczka Jettel, nazywana 
zdrobniale Itusią. Małżeństwo nie było jednak 
udane i drogi małżonków szybko się rozeszły, 
tym bardziej że Szlomo został wywieziony na 
roboty przymusowe do Niemiec. Ta wywózka 
prawdopodobnie uratowała mu życie. Później 
Lola i Szlomo spotkali się jeszcze raz, krótko 
po wojnie.

W drugiej połowie 1941 r. władze niemieckie 
rozpoczęły koncentrowanie ludności żydow-
skiej Będzina na obszarze tzw. dzielnicy żydow-
skiej – w rejonie Starego Rynku oraz ulic Mo-
drzejowskiej, Czeladzkiej, Kołłątaja i Podgórnej. 
Następnie zamknięto ją w gettach, m.in. w Bę-
dzinie-Kamionce i Sosnowcu-Środuli. W maju 
1943 r. przebywała w nich większość będzińskich 
Żydów. Wiosną 1942 r. rozpoczęto deportację 
zagłębiowskich Żydów do obozu koncentracyj-
nego Auschwitz. Na początku sierpnia 1943 r. 
przeprowadzono akcje likwidacji gett w Będzinie 
i Sosnowcu. W ciągu kilku dni cała rodzina Loli 
znalazła się za obozowymi drutami.

Z zachowanej dokumentacji wynika, że Lola 
Potok, która w obozie otrzymała numer 51509, 
znalazła się wśród mężczyzn, kobiet i dzieci prze-
transportowanych 1 VIII 1943 r. do Auschwitz 
z  getta w  Sosnowcu-Środuli. Spośród 2 tys. 
mieszkańców sosnowieckiego getta zarejestro-
wano w obozie zaledwie 155 mężczyzn i 263 ko-
biety – 1582 osoby zostały w dniu przybycia do 
Auschwitz zabite w komorze gazowej. Wśród 
nich była również malutka Itusia. Miała wów-
czas rok i cztery miesiące. Z trzynastoosobowej 
rodziny Potoków, którą wywieziono wtedy do 
Auschwitz, przeżyła obóz tylko Lola.

Trafi ła do przyobozowej fabryki amunicji 
Weich sel union Metallwerke. W 1944 r. było tam 
zatrudnionych ponad tysiąc więźniarek, w tym 
co najmniej kilkadziesiąt Żydówek z Zagłębia. 
Kobiety pracowały m.in. przy produkcji zapalni-
ków do pocisków artyleryjskich. Praca była bar-
dzo ciężka. Do końca września 1944 r. więźniarki 
były zakwaterowane w barakach w Birkenau, po 
czym przeniesiono je na teren niedaleko obozu 
macierzystego Auschwitz, tzw. Lagerweiterung.

Z  fabryki amunicji regularnie wynoszono 
proch i zapalniki. Lola twierdziła po wojnie, że 
była w grupie więźniarek zaopatrujących w ma-
teriały wybuchowe uczestników obozowego 
ruchu oporu, w tym członków Sonderkomman-
do z Birkenau, którzy w październiku 1944 r. 
wzniecili bunt, zaatakowali nadzorujących ich 
esesmanów, zdetonowali granaty własnej pro-
dukcji i podpalili budynek krematorium. Zespół 
komanda, w którym Lola pracowała w zakładach 
Weichsel union Metallwerke, planował ucieczkę, 
jednak plan ten wykryto i osoby zaangażowane 
w jego realizację zostały skazane na karę śmier-
ci i powieszone. Była ona również świadkiem 
wykonania wyroku śmierci na członkach jej ro-
dziny – bracie i siostrzenicy.

Kiedy w połowie stycznia 1945 r. od strony 
Wisły ruszyła sowiecka ofensywa, Niemcy roz-
poczęli ewakuację więźniów z Auschwitz i sie-
ci podobozów, jednocześnie zacierając ślady 
zbrodni. Lola znalazła się wśród tysięcy więź-
niów, którzy 17 I 1945 r. wyruszyli z Auschwitz 
w kierunku Wodzisławia Śląskiego. Podczas 
jednego z postojów udało się jej uciec, wyko-
rzystując zamieszanie wśród konwojujących es-
esmanów. Pomogli jej mieszkańcy jednej z wio-
sek, prawdopodobnie w okolicach Rybnika lub 
Wodzisławia Śląskiego. Potem Lola poszła pie-
chotą w stronę rodzinnego Zagłębia. Mimo że 
większość nazistów uciekła, w miastach wciąż 
było pełno członków różnych niemieckich for-
macji mundurowych. Poruszanie się bez doku-
mentów nie było bezpieczne. W końcu dotarła 
do Chorzowa. W mieście tym spędziła tydzień, 
ukrywając się w jednej z piwnic zaadaptowanej 
na schron przeciwlotniczy. 

28 stycznia Chorzów znalazł się w rękach Ar-
mii Czerwonej. Lola była wolna. Przez Katowice 
pojechała do Będzina, mając nadzieję, że może 
ktoś z jej rodziny przeżył. Okazało się jednak, że 
została zupełnie sama. W ankiecie dla urzędu 
Bezpieczeństwa, którą wypełniła w lutym 1945 r., 
napisała: „Nie mam nikogo z rodziny w Polsce”. 
W lutym 1945 r. zamieszkała na krótko w Będzi-
nie, przy ul. Modrzejowskiej 62.

Zapewne wtedy spotkała swojego rówieśni-
ka i kolegę z lat szkolnych Pawła (Pinka) Mąkę, 
który od połowy lutego 1945 r. pełnił funkcję 
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zastępcy kierownika Wydziału I Wojewódzkie-
go urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (WuBP) 
w Katowicach. Trudno powiedzieć, czy było to 
spotkanie przypadkowe, czy też – jak twierdzi 
Sack – Lola sama poszła do budynku WuBP na 
rogu ulic Powstańców i Lompy, w którym w czasie 
okupacji niemieckiej rezydowało gestapo, a póź-
niej urzędował Mąka. W każdym razie spotkanie 
z dawnym znajomym pomogło jej w otrzymaniu 
posady w aparacie bezpieczeństwa. Przed woj-
ną bezpartyjna i  w  zasadzie apolityczna, Lola 
w 1945 r. została członkiem Polskiej Partii Robot-
niczej. 13 lutego 1945 r. napisała krótkie podanie 
do naczelnika Wydziału Więzień i Obozów WuBP 
w Katowicach: „Proszę mnie przyjąć do służby 
więzień i obozów. Proszę moją prośbę spełnić. 
Potok Lola”. Jeszcze tego samego dnia podpisała 
stosowne zobowiązanie, w którym przyrzekała 

„wiernie służyć sprawie wolnej, demokratycznej 
i niepodległej Polski”, a przede wszystkim „zde-
cydowanie zwalczać wszelkich wrogów demokra-
cji”. W życiorysie dołączonym do podania opisała 
swoje przeżycia obozowe, zamykając je stwier-

dzeniem: „Chcę w tej chwili żyć i współpracować 
przeciw naszym ciemiężcom”. Podanie przyjęto 
i począwszy od następnego dnia, Lola Potok była 
już formalnie funkcjonariuszem bezpieki.

Pierwsze tygodnie służby minęły beztrosko. 
Lola szybko regenerowała siły. Zadbała o siebie. 
Potrafiła wykorzystać atuty, jakie dawała młodość 
i uroda. Zamieszkała niedaleko dworca kolejowe-
go w Katowicach i – jak twierdzi Sack – „w dzień 
jadła, wieczorami romansowała z mandolinistą, 
komendantem Świętochłowic [Salomonem Mo-
relem – przyp. B.T.]. Wydano jej oliwkowy mundur 
z dwoma srebrnymi gwiazdkami podporucznika, 
ale nie czując się wygodnie w męskich spodniach, 
przerobiła je na spódnicę, którą można było nosić 
do wysokich butów, w sposób, jaki podpatrzyła 
u pewnej SS-manki w Oświęcimiu. Dostała także 
Lugera i często strzelała do puszek po kawie”.

Wkrótce otrzymała angaż do więzienia w Gli-
wicach, w mieście, w którym wciąż niepodziel-
nie rządziła Armia Czerwona. Dopiero w drugiej 
połowie marca 1945 r. rozpoczęto stopniowe 
instalowanie w nim polskiej administracji. Choć 

Więzienie  w Gliwicach, widok współczesny 
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formalnie od 14 II 1945 r. pełniła funkcję zastępcy 
naczelnika więzienia ds. polityczno-wychowaw-
czych, przyjechała do Gliwic dopiero w  ostat-
nich dniach marca 1945 r. Zamieszkała w jednym 
z niewielkich urokliwych domków wchodzących 
w skład wielorzędowej zabudowy przy ul. Lange 
Reihe 25 (obecnie ul. Długa).

Gliwickie więzienie przy Klosterstrasse 10 (obec-
nie ul. Wieczorka) zajmowało spory kwartał w cen-
trum miasta. Okazały budynek z czerwonej cegły, 
pamiętający jeszcze czasy Cesarstwa Niemieckie-
go, stał się miejscem, gdzie mieli trafiać przeciw-
nicy państwa i ustroju, na razie przede wszystkim 
Niemcy. Wśród strażników i śledczych znalazły 
się osoby, które podobnie jak Lola miały za sobą 
traumatyczne przeżycia obozowe i okupacyjne.

Dopiero 12 V 1945 r. jej kandydatura na stanowi-
ska zastępcy naczelnika więzienia ds. polityczno-

-wychowawczych została ex post zatwierdzona 
przez kierownictwo Wydziału Personalnego. 
W charakterystyce podkreślono, że Lola straciła 
w obozie całą rodzinę i „pragnie pracować, aby 
się pomścić”.

Mianowany w tym samym czasie naczelnikiem 
Mieczysław Domagalski okazał się zupełnie nie-
kompetentny i  już po miesiącu przesunięto go 
na podrzędne stanowisko. Z kolei Sack pisze, że 
nominalnym komendantem był „pewien dwu-
dziestoletni sierżant”, którego Lola przewyższała 
rangą. W maju 1945 r. złamał on nogę i do sierpnia 
leżał w szpitalu. Wakat objęła tymczasowo Lola 
Potok, tak więc więzienie stało się w następnych 
tygodniach jej królestwem.

Większość ludzi trafiających do więziennych 
cel nie była nazistami. urzędnicy i funkcjonariu-
sze nazistowskiego reżimu w większości uciekli 
jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Ci, 
którzy pozostali, już dawno zostali zatrzymani 
przez NKWD i wywiezieni na wschód, do Związku 
Sowieckiego. Kiedy Lola niepodzielnie rządziła 
w gliwickim więzieniu, trafiali tam przede wszyst-
kim niemieccy mieszkańcy miasta, których zaan-
gażowanie w nazistowskich strukturach często 
ograniczało się do płacenia składek partyjnych czy 
obowiązkowej służby w różnorodnych formacjach 
pomocniczych.

W połowie 1945 r. w więzieniu przetrzymywano 
około 100 podejrzanych o przynależność do gesta-

po, SS i innych organizacji nazistowskich, osadzo-
nych często na podstawie donosów i fikcyjnych 
oskarżeń, oraz około 40 podejrzanych o dokona-
nie zbrodni wojennych, a także osób skazanych 
za pospolite przestępstwa. Oprócz nich było też 
20 niemieckich żołnierzy – jeńców zatrudnionych 
w charakterze służby pomocniczej.

Aresztowani byli bici i upokarzani, stosowano 
wobec nich wymyślne kary, często bez powodu. 
Bito i torturowano zarówno mężczyzn, jak i ko-
biety. Często bez ustalenia winy i jakiegokolwiek 
dochodzenia wysyłano aresztantów do obozu 
w Świętochłowicach-Zgodzie, którego komen-
dantem był Salomon Morel. W celach panowały 
fatalne warunki sanitarne, co przy braku elemen-
tarnej pomocy medycznej doprowadziło latem 
1945 r. do wybuchu epidemii tyfusu, która zdzie-
siątkowała aresztowanych. Zmarłych chowano 
na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach. Niestety, 
dokładna liczba ofiar epidemii i ich nazwiska po-
zostaną tajemnicą, ponieważ kartoteki więźniów 
zniszczono 20 lat później, w roku 1965.

Czy faktycznie Lola w  czasie swojej pracy 
w  więzieniu przeszła metanoję i  w  pewnym 
momencie zdecydowała się – jak powiedziała 
Sackowi – „traktować Niemców jak ludzi”? Na 
to pytanie dziś już nie odpowiemy. Relacje więź-
niów zebrane przez amerykańskiego reportera 
potwierdzają, że w ostatnich tygodniach przed 
opuszczeniem Gliwic przez Lolę warunki w wię-
zieniu uległy poprawie. Ona sama twierdziła, 
że to właśnie sprowadziło jej na kark kontrolę 
z WuBP w Katowicach. W zachowanych doku-
mentach brak informacji o tym, co tak naprawdę 
było przyczyną inspekcji w gliwickim więzieniu na 
początku września 1945 r. Czy zmiana nastawie-
nia do więźniów i ich łagodne traktowanie, czy 
też fatalne warunki bytowe i epidemia tyfusu? 
A może nieumiejętne prowadzenie dokumentacji 
i problemy z opanowaniem bieżącej pracy pla-
cówki? Niewykluczone, że jedno i drugie. 

Ciemne chmury nad Lolą Potok zbierały się 
zresztą od dłuższego czasu. Już 21 V 1945 r. kie-
rownik sekcji II Wydziału Personalnego MBP, por. 
Aleksander Banulewicz, na piśmie dyrektora De-
partamentu Więziennictwa i Obozów, mjr. Teodo-
ra Dudy, z dnia 10 V 1945 r. w sprawie powołania 
Loli na stanowisko zastępcy naczelnika więzienia 



John Sack ok. 1993 r.
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w Gliwicach napisał czerwonym ołówkiem kopio-
wym: „Brak referencji, brak danych o zachowaniu 
się w obozie i ucieczce. Do wyjaśnienia”. W połowie 
czerwca 1945 r. kolejny raz zażądano dosłania refe-
rencji i stosownych zaświadczeń, uzależniając od 
tego jej formalne zatwierdzenie na zajmowane sta-
nowisko. Podkreślono, że należy przede wszystkim 
dostarczyć informacje „o zachowaniu się jej w obo-
zie oraz okolicznościach ucieczki oraz kto razem 
z nią uciekł”. Jednak mimo kolejnych monitów Lola 
nie nadsyłała wymaganych dokumentów. W pi-
śmie z 2 VII 1945 r. do kierownika Wydziału Perso-
nalnego Departamentu Więziennictwa i Obozów, 
por. Adama Adamskiego, napisano, że ponieważ nie 
otrzymano dokumentacji, o którą proszono, Lola 
Potok w dalszym ciągu nie została zatwierdzona 
na zajmowane stanowisko. Ostatnie pismo w tej 
sprawie nosi datę 9 VII 1945 r. Wszystko wskazuje 

na to, że Lola nie dostarczyła zaświadczeń, których 
od niej wymagano.

Z zachowanych dokumentów wynika, że po 
wizytacji gliwickiego więzienia, przeprowadzonej 
na początku września 1945 r. przez ówczesnego 
zastępcę naczelnika Wydziału Więzień i Obozów 
WuBP w  Katowicach Henryka Studenckiego 
(Chaima Studniberga), w Wydziale Polityczno-
-Wychowawczym Departamentu Więziennictwa 
MBP w Warszawie uznano, że Lola Potok nie na-
daje się na zastępcę naczelnika więzienia w Gli-
wicach i postanowiono zwolnić ją z zajmowanego 
stanowiska.

Lola zapewne przeczuwała, co się święci. Zdecy-
dowała się na porzucenie pracy i ucieczkę, najlepiej 
na Zachód. Sackowi opowiedziała, że pomógł jej 
w tym kochanek, oficer Armii Czerwonej o nazwi-
sku Zacharow (Sacharow). Na początku września 
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1945 r. zwróciła się do swoich przełożonych w Ka-
towicach z prośbą o udzielenie urlopu, argumentu-
jąc to „potrzebą wypoczynku i złym stanem zdro-
wia”. Podanie o urlop trafiło na biurko Henryka 
Studenckiego, który jednak nie podjął decyzji, tylko 
przesłał je do przełożonych w Warszawie. Lola nie 
czekała już na odpowiedź. W sobotę 15 IX 1945 r. 
nie pojawiła się w pracy. Okazało się, że nie było 
jej również w domu, z którego zabrała większość 
rzeczy osobistych. Jednocześnie zauważono, że 
z więziennej kasy zniknęło ponad 49 tys. marek 
oraz wartościowe przedmioty, zapewne obrączki, 
zegarki i biżuteria, odebrane więźniom i złożone do 
depozytu. W tej sytuacji Henryk Studencki podjął 
decyzję o rozesłaniu za Lolą Potok listów gończych. 
Kiedy je rozesłano po wolnej niedzieli do placówek 
uB i jednostek wojskowych, poszukiwana była już 
zapewne za granicą. Amant w sowieckim mundu-
rze okazał się jednak nielojalny. Gdy przekroczyli 
granicę, już w Ostrawie wydał Lolę. udało się jej 
jednak wykupić dzięki pieniądzom, złotu i biżuterii, 
które ukradła z więzienia.

Następnie przez Ostrawę i Niemcy dotarła do 
Francji. Tam poznała starszego od niej o osiem lat 
Michała (Miksę) Blatta, rumuńskiego Żyda, lekarza. 
By wyjść powtórnie za mąż, musiała jednak unie-
ważnić swoje poprzednie małżeństwo. Pojechała 
więc do Niemiec i tam, w Schwandorf, odnalazła 
Szlomo Akerfelda, który, wywieziony na roboty, 
cudem przeżył wojnę. Szlomo zgodził się na roz-
wód, dzięki czemu Lola mogła wyjść powtórnie 
za mąż. Została panią Blatt i niebawem świeżo 
upieczeni małżonkowie pożegnali europę i ruszyli 
za ocean, do Stanów Zjednoczonych.

Zafascynowany tą historią John Sack spoty-
kał się z Lolą przez dwa i pół roku, jednocześnie 
sprawdzając liczne tropy i poznając kolejne osoby, 
które zetknęły się z nią w 1945 r. Na początku 1988 
r. miał już gotowy kilkudziesięciostronicowy esej, 
zaaprobowany przez samą bohaterkę. Sack chciał 
jak najszybciej wydać go drukiem, ale ku jego zdzi-
wieniu dziesięć kolejnych redakcji odrzuciło tekst. 
Ostatecznie ukazał się on w  skróconej wersji, 
opatrzonej charakterystycznym tytułem Zemsta 
Loli, w magazynie „California”. To właśnie na tym 
tekście oparł swój artykuł Łukasz Wyrzykowski 
z „Dziennika Zachodniego”. Sprawa nabrała roz-
głosu, zwłaszcza po tym, jak tekst Sacka został 

przedrukowany w zbiorze Best Magazine Articles 
za rok 1988. W tym samym czasie dziennikarz pra-
cował już nad scenariuszem filmu fabularnego, 
w którym do roli Loli przymierzały się Bette Midler 
i Suzanne Somers. 

Sack przekonał się, że ma świetny materiał 
na film i na książkę. Kontynuował więc kweren-
dy i spotykał się ze świadkami po obu stronach 
Atlantyku. Wiedział już, że chce opisać nie tylko 
dzieje Loli Potok, ale również historię Żydów, któ-
rzy po zakończeniu wojny mścili się na Niemcach. 
W sierpniu 1988 r. pomysł na książkę pod robo-
czym tytułem Lola zyskał aprobatę nowojorskiej 
oficyny wydawniczej Henry Holt and Company. 
Materiał zebrany wówczas przez Sacka prostował 
liczne niedomówienia i nieścisłości, które wkradły 
się do artykułu w magazynie „California” (a któ-
re rok później powtórzył w „Dzienniku Zachod-
nim” Łukasz Wyrzykowski). Tym razem jednak 
Lola zaprotestowała. Nie tylko odmówiła dalszej 
współpracy z reporterem, ale także zagroziła mu 
pozwami sądowymi, jeśli próbowałby kontynu-
ować rozpoczętą pracę nad tekstem. Co ciekawe, 
również pozostali rozmówcy, do tej pory chętnie 
dzielący się z Sackiem swoimi wspomnieniami, 
nagle nabrali wody w usta. 

Sack jednak nie zrezygnował. Wziął sporą po-
życzkę i zainwestował ją w dalsze poszukiwania. 
Zjechał wzdłuż i wszerz Stany Zjednoczone, od-
wiedził Niemcy, Francję, Austrię, poleciał do Izra-
ela. W kwietniu 1989 r. kolejny raz wybrał się do 
europy, tym razem do Niemiec, by w Archiwum 
Federalnym w Koblencji zapoznać się z relacjami 
więźniów, którzy w 1945 r. znaleźli się w więzie-
niach i obozach na Górnym Śląsku zarządzanych 
przez funkcjonariuszy Departamentu Więziennic-
twa MBP. Gościł również na spotkaniu gliwiczan 
mieszkających w Niemczech. Miesiąc później po-
jechał do Polski. W Gliwicach zwiedził więzienie, 
gdzie w 1945 r. była zatrudniona Lola, i spotykał 
się z osobami, które pracowały w tym budynku 
zaraz po wojnie. W Katowicach zatrzymał się u Sa-
lomona Morela. Komunizm chylił się już ku upad-
kowi, jednak Morel na razie nie narzekał – jako 
pułkownik służby więziennej w stanie spoczynku 
pobierał co miesiąc sowitą emeryturę. Przyjął Sac-
ka serdecznie, nie spodziewając się zapewne, jaką 
burzę wywoła jego książka. 



Lola Potok pod koniec lat 80. XX w.
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Obwoluta pierwszego, amerykańskiego wydania Oko 
za oko z 1993 r. 
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Z każdym z napotkanych świadków tamtych 
wydarzeń Sack nagrywał wywiady, robił też, gdzie 
to tylko było możliwe, fotokopie dokumentów. 
Szybko spostrzegł, że Lola nie mówiła mu całej 
prawdy. ukrywała przed nim, że wśród areszto-
wanych, którzy w 1945 r. podlegali jej władzy, nie 
znajdowali się wyłącznie esesmani i członkowie 
NSDAP. Co więcej, nie stanowili oni większości 
zatrzymanych, gdyż dominowali wśród nich starcy, 
kobiety i dzieci. Sack ze zdziwieniem odkrył, że 
więźniów bito i torturowano, często w wymyśl-
ny sposób, a zatrzymywane pod byle pretekstem 
młode Niemki były gwałcone przez strażników. 
Z czasem wśród osadzonych było coraz więcej 
Polaków, nie tylko tych mieszkających na Górnym 
Śląsku od pokoleń. Sack zdawał sobie sprawę, że 
jego książka wzbudzi kontrowersje i może narazić 
go na szereg kłopotów. Po latach przyznał, że jako 
Żyd „płakał podczas pisania tej książki”.

We wrześniu 1991 r. maszynopis był gotowy. 
Kiedy autor zaniósł go wydawcy, okazało się, że 

ten nagle odstąpił od publikacji książki. Sack za-
czął więc szukać nowego wydawcy, początkowo 
bez powodzenia. Ci, którzy czytali książkę w ma-
szynopisie, zgodnie twierdzili, że jest to bardzo 
dobry reportaż, ale nie byli zainteresowani jego 
publikacją. W tej sytuacji Sack postanowił po-
dzielić całość na mniejsze teksty i sprzedawać je 
do magazynów. I znów zaskoczenie. Odmówił 
nawet „esquire”, w którym Sack publikował przez 
ćwierć wieku. Podobnie było z redakcjami innych 
czasopism. Dopiero na początku 1993 r. udało 
się Sackowi namówić nowojorski magazyn „The 
Village Voice” do opublikowania jednego z nowo 
przygotowanych tekstów. W marcu 1993 r. na ła-
mach tego pisma ukazał się artykuł o Salomonie 
Morelu. Tekst wywołał dyskusję, lecz pomimo to 
(a może właśnie dlatego) wciąż nie udawało się 
znaleźć wydawcy pełnej wersji książki. Nie pomo-
gły doskonałe recenzje i liczne pochwały – ponad 
20 wydawców odrzuciło maszynopis. Wreszcie 
w czerwcu 1993 r. na druk książki zdecydowała się 
nowojorska oficyna Basic Books. Pół roku później 
Oko za oko trafiło do księgarń.

Publikacja wywołała prawdziwą burzę. Dyrektor 
wykonawczy Światowego Kongresu Żydów elan 
Steinberg zażądał natychmiastowego wycofania 
książki ze sprzedaży. Nie brakło osób grożących 
Sackowi sądem. Z różnych stron padały oskar-
żenia o antysemityzm. Autor i wydawca bronili 
się, prosząc o opinię zawodowych historyków. Ci 
potwierdzili prawdziwość faktów przedstawio-
nych przez Sacka. Pomimo to w obliczu krytyki 
monachijskie wydawnictwo Piper w lutym 1995 r. 
wycofało ze sprzedaży nakład niemieckiej wersji 
książki. 6 tys. egzemplarzy poszło na makulaturę. 
Ostatecznie niemiecki przekład wydała oficyna 
Kabel Verlag. 

W 1994 r. książkę przetłumaczył na język pol-
ski Roman Palewicz. Rok później ukazała się ona 
nakładem niewielkiej oficyny wydawniczej Apus 
z Gliwic. Jesienią 1995 r. John Sack przyjechał do 
Polski na promocję książki, która szybko zniknę-
ła z półek, stając się prawdziwym bestsellerem. 
Pomimo to niektóre księgarnie odmówiły jej 
sprzedaży lub wycofały się z dalszej dystrybucji. 
Powodem była burza medialna towarzysząca 
pojawieniu się książki. Sackowi zarzucano skłon-
ność do patosu i epatowania przemocą. Polskich 



krytyków książki drażniło, że opisując Gliwice 
w 1945 r., posługiwał się niemieckimi nazwami 
ulic. Wielu nie uwierzyło w relacje przytaczane 
przez Sacka. Głos w dyskusji zabrała m.in. Tere-
sa Semik, dziennikarka „Dziennika Zachodnie-
go”. Zarzucając Sackowi błędy i uproszczenia, 
sama pisała ona o „obozie Loli”, kiedy ta była 
komendantką więzienia. Na koniec oddała głos 
Lucjanowi Zenderowskiemu, w 1945 r. strażni-
kowi w gliwickim więzieniu, który oświadczył: 

„uważam, że w Gliwicach nie działa się więźniom 
krzywda. Może były przypadki bicia, ale ja o nich 
nie wiem. Na przesłuchania przyjeżdżała spe-
cjalna ekipa z uB. Nic też nie wiem o epidemii 
tyfusu. Przecież strażnicy również byliby zagro-
żeni”. Dziennikarka nie wzięła jednak pod uwa-
gę tego, iż od momentu, kiedy książka ukazała 
się w języku polskim i jednocześnie toczyło się 
już śledztwo przeciwko Salomonowi Morelowi, 
Zenderowski miał dużo więcej do stracenia niż 
pod koniec lat osiemdziesiątych, gdy spotkał się 
z nim amerykański reporter.

Praca Sacka zainspirowała pojedynczych hi-
storyków do podjęcia dalszych badań. W na-
stępnych latach ich ustalenia oraz śledztwa 

prowadzone przez Oddziałową Komisję Ściga-
nia Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – 
Instytut Pamięci Narodowej w  Katowicach, 
zwłaszcza dotyczące obozu w Świętochłowi-
cach-Zgodzie, potwierdziły większość ustaleń 
autora Oko za oko.

John Sack przesłał Loli Potok egzemplarz 
książki. Po pół roku przyszła lakoniczna odpo-
wiedź, w której Lola zwróciła mu uwagę tylko 
na to, że popełnił błąd, pisząc, iż po ucieczce 
z Gliwic najpierw pojechała do Niemiec, stamtąd 
do Paryża, by następnie powrócić na krótko do 
Niemiec. To był jej jedyny komentarz. 

Lola dożyła 82 lat. Zmarła 14 II 2004 r. w Ro-
seville, nieopodal Sacramento, stolicy stanu Ka-
lifornia. Pochowana została na cmentarzu w Los 
Angeles. Niewiele ponad miesiąc później dołączył 
do niej John Sack. Pisarz zmarł 27 III 2004 r. w San 
Francisco, w trzy dni po swoich 74. urodzinach.

Dr Bogus�ław Tracz  – historyk, pracownik Refe-
ratu Naukowego Oddziałowego Biura edukacji 
Publicznej IPN w Katowicach, ostatnio opubli-
kował Hippiesi, kudłacze, chwasty. Hipisi w Polsce 
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