
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.1 Alfred Franke, ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego 

 

Alfred Franke – ofiara zbrodni katyńskiej 

 

Alfred Franke urodził się 10 grudnia 1895 roku w  częstochowskiej rodzinie 

ewangelickiej. Był synem Adolfa Franke i Wandy Schleicher. Jego ojciec, Adolf 

Franke przybył do Częstochowy  w 1882 roku i objął stanowisko dyrektora Farbiarni 

Wilhelma Brassa i Synów. W latach 1914-1917 Adolf Franke zasiadał w Radzie 

Miejskiej, a od 1916 r. w Sejmiku Powiatowym Częstochowskim. Wiele czasu 

poświęcał działaniom na rzecz miejscowej parafii ewangelicko-augsburskiej. 

Kierował m.in. pracami komitetu budowy kościoła ewangelickiego w  Częstochowie 

wzniesionego w 1913 roku,  był animatorem sportu kolarskiego, w roku 1892 należał 

do założycieli Towarzystwa Cyklistów ,,Częstochowscy Towarzysze”. 



 

Fot. 2. Akt urodzenia Alfreda Franke, ze zbiorów Archiwum Państwowego w  Częstochowie 

 

Alfred Franke miał dwóch braci: Artura i Eugeniusza. Starszy brat Artur (1891-

1969), podobnie jak ojciec był inżynierem chemikiem. W latach 30. XX wieku 

prowadził w Częstochowie Hurtownię Przetworów Chemicznych. Jako 

działacz  sportowy zasiadał w zarządzie Śląskiego Okręgowego Związku 

Lekkoatletycznego, a w 1937 roku był założycielem Częstochowskiego Towarzystwa 

Narciarskiego. Z  dużym zaangażowaniem udzielał się w pracach na rzecz parafii 

ewangelicko-augsburskiej. Należał do kolegium kościelnego, a  w  latach 1935-1939 

nadzorował prace na cmentarzu, m.in. budowę domku dla grabarza oraz kaplicy 

wznoszonej ze środków rodziny Steinhagenów. W czasie okupacji niemieckiej 

należał - pod pseudonimem ,,Artek” - do Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej. 

Był członkiem II oddziału (wywiad i kontrwywiad) ekspozytury radomskiej okręgu 

,,Jodła”. W  1940 r. przez jakiś czas był więziony przez Niemców na Zawodziu. Drugi 

brat - Eugeniusz był oficerem Wojska Polskiego. Brał udział w rozbrajaniu Niemców 

w 1918 roku i podobnie jak Alfred jako ochotnik uczestniczył w wojnie polsko-



bolszewickiej. Podczas wypoczynku w 1936 roku utopił się w rzece Dniestr, 

w  okolicach Zaleszczyk. 

Alfred Franke ukończył w Częstochowie prywatną szkołę podstawową Zofii 

Wigurskiej - Folfasińskiej oraz zdał maturę w Gimnazjum Polskim w Częstochowie. 

W 1915 roku podjął  od studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Musiał 

je  jednak przerwać z powodu wojny polsko-bolszewickiej. Zaciągnął się wówczas 

na  ochotnika do Wojska Polskiego, walcząc m.in. w obronie Lwowa. Po zakończeniu 

wojny, w 1922 roku Alfred Franke ukończył studia i wrócił do Częstochowy. 

 

 

Fot. 3 Odpis dyplomu ukończenia studiów medycznych na Uniwersytecie Warszawskim,  z zasobu 

Archiwum Państwowego w Częstochowie 

 

Zamieszkał z rodzicami w okazałej kamienicy zwanej Domem Frankego (Al. NMP 

14), gdzie otworzył gabinet lekarski. Ta jedna z najbardziej reprezentacyjnych 

kamienic w   Częstochowie została wybudowana przez Adolfa Frankego na miejscu 

niewielkiego dworku, którego właścicielem był August Schleicher – pradziadek 

Alfreda. 



 

 

Fot 4. Kamienica położona przy al. NMP 14, zwana „Domem Frankego”, ze zbiorów Archiwum 

Państwowego w Częstochowie 

 

Wraz z powrotem do Częstochowy Franke objął posadę lekarza w położonym 

w sąsiedztwie rodzinnej kamienicy Szpitalu Miejskim im. Najświętszej Panny Maryi. 

włączył się także  w działalność społeczną miejscowego Towarzystwa Lekarskiego. 

Rozwinął również aktywną pracę charytatywną wśród młodzieży wyznania 

ewangelickiego. Plonem tej działalności było utworzenie Towarzystwa Polskiej 

Młodzieży Ewangelickiej w Częstochowie. Alfred Franke był ambitnym lekarzem, 

dlatego ściśle współpracował z krakowską kliniką chirurgiczną, systematycznie 

doskonaląc swój warsztat lekarski. Na bazie zdobytego tam doświadczenia 

wprowadzał w częstochowskim szpitalu nowatorskie metody podczas zabiegów 

chirurgicznych. Dzięki temu uzyskał szybko awans na stanowisko ordynatora 

miejscowego szpitala. Mimo zwiększonych obowiązków Franke nie zaprzestał pracy 

społecznej. Z okresu walk w obronie Lwowa zachował wielki szacunek dla Józefa 

Piłsudskiego, dlatego w 1928 r. zainicjował powołanie Stowarzyszenia Pracy 

Społeczno-Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, którego był prezesem 



od 1930 r. Był też cenionym mecenasem sportu częstochowskiego. Był wiceprezesem 

Klubu Sportowego „Viktoria”, a prezesował powstałemu z jego inicjatywy klubowi 

„Brygada”. Utworzył też Sportowe Ognisko Niepodległości i na terenach dzisiejszej 

Akademii Polonijnej wybudował kompleks sportowy z boiskiem do piłki nożnej, 

bieżnią i klubowymi budynkami. Za swoją pracę i działalność społeczną Franke 

został odznaczony w 1938 r. Złotym Krzyżem Zasługi. 

 

 

Fot. 5. Drużyny KS „Ruch” Chorzów i KS „Brygada” przed towarzyskimi zawodami rozegranymi w 

dniu 11 czerwca 1934 roku na stadionie przy ulicy Pułaskiego.  

Z wiązanką kwiatów Alfred Franke, ze zbiorów Archiwum Państwowego w Częstochowie 

 

W drugiej połowie sierpnia 1939 r. Alfred Franke został zmobilizowany i we 

wrześniu w Równem, na głębokim zapleczu frontu polsko-niemieckiego, został 

komendantem szpitala wojskowego. Na skutek agresji Armii Czerwonej na Polskę 

(17 września 1939 roku) Franke wraz z innymi oficerami trafił do niewoli i został 

przewieziony do sowieckiego obozu w Szepietówce, a następnie trafił do 

Starobielska. Wszelki kontakt Frankego z domem rodzinnym urwał się wiosną 1940 

r., kiedy to w Starobielsku wydano zakaz jakiejkolwiek korespondencji, a następnie 

przystąpiono do likwidacji obozu. Jego nazwisko znalazło się  w księdze cmentarnej 

Polskiego Cmentarza Wojennego w Charkowie, widniało również na listach jeńców 

wywożonych z obozu w Starobielsku i zamordowanych w siedzibie charkowskiego 



zarządu NKWD w kwietniu i maju 1940 roku. Pewności jednak nie ma, czy 

faktycznie został tam zamordowany. Po wojnie do jego rodziny zgłosiło się dwóch 

oficerów z informacjami, że trafił do łagru za kołem podbiegunowym i jeszcze w 

1945 roku widziano go w obozie w Archangielsku, gdzie mimo uszkodzonej prawej 

dłoni opiekował się chorymi skazańcami. Alfred nigdy się jednak nie odnalazł i nie 

wiadomo, jakie naprawdę były jego losy. 

Prywatnie Alfred Franke był żonaty z Elżbietą Buhle (1906-1972), z którą ożenił 

się w 1925 roku. Gdy Alfred wyjeżdżał na wojnę, w domu wraz z żoną została trójka 

dzieci: córki Irena w wieku 13 lat  i Halina 11 lat oraz 5-letni syn Tadeusz. 

 

Fot. 6 Wpis dotyczący rodziny Alfreda Franke w Księgach ludności stałej miasta Częstochowy, ze 

zbiorów Archiwum Państwowego w Częstochowie 

 

Na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie na rodzinnym 

grobowcu jest inskrypcja poświęcona Alfredowi Frankemu, bez określenia miejsca i 

daty śmierci. Natomiast na ścianie budynku domu rodzinnego w Częstochowie, 

zamieszczono tablicę upamiętniającą świetnego lekarza, patriotę i społecznika. Jego 

nazwisko widnieje także  na Pomniku Katyńskim na cmentarzu Kule oraz Placu 

Katyńskim w Częstochowie. 
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