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U wielbiał grać w tenisa, do- 
brze wysportowany, świet-
ny strzelec. Dla sportu częs- 

tochowskiego zasłużył się jako 
współinicjator budowy stadionu 
i hali sportowej przy ul. 7 Kamienic 
(obecnie Akademia Polonijna). Był 
duszą towarzystwa. Do dziś powta-
rzana jest legenda, jak to po nocy 
spędzonej niekoniecznie przy łóżku 
chorego potrafił zamówić na kolei 
lukstorpedę, najszybszy przedwo-
jenny pociąg, by razem z przyjaciół-
mi pojechać na kawę do Wiednia. 
Takie ekstrawagancje nikogo jednak 
wtedy nie gorszyły, tym bardziej 
że Alfred Franke to najlepszy chi-
rurg w ówczesnej Częstochowie. 
Był ordynatorem Szpitala Chirur-
gicznego w tym mieście i znanym 
działaczem społecznym.

Młodość i wojna

Urodził się 12 grudnia 1895 r. 
w Częstochowie, w rodzinie wyzna-
nia ewangelickiego. Był synem 
Adolfa (radnego miasta Częstocho-
wy, działacza społeczno-kultural-
nego) i Wandy z domu Schleicher.  
Po ukończeniu szkoły podstawowej 
i miejscowego gimnazjum Franke 
podjął studia medyczne na Uniwer-
sytecie Warszawskim, które ukończył 
w 1920 r. Wcześniej jednak musiał 
je przerwać z powodu wojny polsko- 
-bolszewickiej. Zaciągnął się wów-
czas na ochotnika do Wojska Polskie-
go, walcząc m.in. w obronie Lwowa. 
Po zakończeniu wojny Alfred Franke 
ukończył studia i wrócił do Często-
chowy, gdzie zamieszkał z rodzica- 
mi w okazałej kamienicy zwanej Do- 
mem Frankego (Al. NMP 14). Ta je- 
dna z najbardziej reprezentacyjnych 
kamienic w Częstochowie została 
wybudowana przez Adolfa Frankego 
na miejscu niewielkiego dworku, któ-
rego właścicielem był August Schlei-
cher – pradziadek Alfreda.

Lekarz społecznik

Wraz z powrotem do Częstocho-
wy Franke objął posadę lekarza 
w położonym w sąsiedztwie rodzin-

nej kamienicy Szpitalu Miejskim 
im. Najświętszej Panny Maryi. 
Później włączył się w działalność 
społeczną miejscowego Towarzys- 
twa Lekarskiego. Rozwinął rów-
nież aktywną pracę charytatywną 
wśród młodzieży wyznania ewan-
gelickiego. Plonem tej działalnoś- 
ci było utworzenie Towarzystwa 
Polskiej Młodzieży Ewangelickiej 
w Częstochowie. Alfred Franke 
był ambitnym lekarzem, dlatego 
ściśle współpracował z krakow-
ską kliniką chirurgiczną, systema-
tycznie doskonaląc swój warsztat 
lekarski. Na bazie zdobytego tam  
doświadczenia wprowadzał w częs- 
tochowskim szpitalu nowatorskie 
metody podczas zabiegów chi-

rurgicznych. Dzięki temu uzys- 
kał szybko awans na stanowisko 
ordynatora miejscowego szpitala. 
Mimo zwiększonych obowiązków 
Franke nie zaprzestał pracy spo-
łecznej. Z okresu walk w obronie 
Lwowa zachował wielki szacunek 
dla Józefa Piłsudskiego, dlatego 
w 1928 r. zainicjował powołanie 
Stowarzyszenia Pracy Społecz-
no-Wychowawczej im. Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego, którego 
był prezesem od 1930 r. Był też 
cenionym mecenasem sportu częs- 
tochowskiego. 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 Fran-
ke został odznaczony w 1938 r. 
Złotym Krzyżem Zasługi.

Znów wojna

W drugiej połowie sierpnia 1939 r. 
Alfred Franke został zmobilizowany 
i we wrześniu w Równem, na głę- 
bokim zapleczu frontu polsko- 
-niemieckiego, został komendantem 
szpitala wojskowego. Na skutek 
agresji Armii Czerwonej na Polskę 
(17 września 1939 r.) Franke wraz 
z innymi oficerami trafił do nie- 
woli i został przewieziony do so- 
wieckiego obozu w Szepietówce, 
a następnie trafił do Starobielska. 
Mimo tragicznej sytuacji, w jakiej 
się znalazł, nie zapominał o często-
chowskim szpitalu, czemu dawał 
wyraz w przepuszczanej przez cen-
zurę korespondencji adresowanej 
do żony, w której wyrażał troskę 
o personel szpitalny. Wszelki kon-
takt Frankego z domem rodzinnym 
urwał się wiosną 1940 r., kiedy 
to w Starobielsku wydano zakaz 
jakiejkolwiek korespondencji, 
a następnie przystąpiono do likwi-
dacji obozu. Jego nazwisko można 
znaleźć 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 r. 
Pewności jednak nie ma, czy fak-
tycznie został tam zamordowany. 
Po wojnie do jego rodziny zgłosiło 
się dwóch oficerów z informacjami, 
że trafił do łagru za kołem podbiegu-
nowym i jeszcze w 1945 r. widziano 
go w obozie w Archangielsku, gdzie 
mimo uszkodzonej prawej dłoni 
opiekował się chorymi skazańcami. 
Miał umrzeć w 1946 lub 1947 r. 
Oficerowie podawali takie szczegóły 
z jego życia, że wydawało się nie-

możliwym, by to nie była prawda. 
Alfred nigdy się jednak nie odnalazł 
i nie wiadomo, jakie naprawdę były 
jego losy.

Rodzina

Doktor Franke był wysportowany 
i jako lekarz dawał wzór, co znaczy 
„w zdrowym ciele zdrowy duch”. 
Pasja sportowa była u Frankego 
rodzinna. Ojciec był miłośnikiem 
kolarstwa i założycielem towa-
rzystwa cyklistów. Elżbieta Buhle 
(1906-72), z którą Alfred ożenił się 
w 1925 r., należała do najlepszych 
w Polsce tenisistek (grała z Jadwi-
gą Jędrzejowską – wielokrotną 
mistrzynią Polski), a brat Artur 
szefował Częstochowskiemu Towa-

rzystwu Narciarskiemu. Dr Alfred 
Franke miał 3 siostry – Lucynę 
Olszyńską, Sabinę Oszeldę oraz 
Wandę Bromek – i dwóch braci. 
Eugeniusz był oficerem Wojska 
Polskiego. Brał udział w rozbraja-
niu Niemców w 1918 r. i podobnie 
jak Alfred jako ochotnik uczestni-
czył w wojnie polsko-bolszewic- 
kiej. Podczas wypoczynku w 1936 r.  
utopił się w wodach Dniestru 
w okolicach Zaleszczyk. Natomiast 
Artur był chemikiem wykształco-
nym w Szwajcarii. Był działaczem 
niepodległościowym i członkiem 
zespołu do zadań specjalnych II od- 
działu (wywiad i kontrwywiad) eks-
pozytury radomskiej okręgu radom-
sko-kieleckiego Armii Krajowej.  

Gdy Alfred wyjeżdżał na wojnę, 
w domu wraz z żoną została trójka 
dzieci: córki w wieku 13 i 11 lat oraz  
5-letni syn. Jego dzieci również były 
nietuzinkowymi osobami. Halina 
Leszczyńska (1928-83) była pro-
fesorem chemii, twórczynią nowo-
czesnego systemu oczyszczania 
siarki, sprzedanego przez Polskę 
m.in. do Szwecji, Iraku, Kana-
dy i wielu innych państw. Irena 
Smólska (1926 – 2003) została 
kardiochirurgiem dziecięcym i pre-
kursorem nowych technik operacyj-
nych w kardiochirurgii dziecięcej. 
Przez 24 lata kierowała Kliniką 
Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej 
Dzieci w Warszawie. Miała tytuł 
profesora. Syn – Tadeusz Franke  

(ur. 1934 r.) został inżynierem – 
skończył Politechnikę Częstochow-
ską. Natrafiłem na patenty zgło-
szone w latach 1965-67, których 
właścicielem był Instytut Przemys- 
łu Szkła i Ceramiki z Warszawy, 
a wśród twórców byli wymienie-
ni mgr inż. Tadeusz Franke oraz  
mgr inż. Andrzej Smólski.

Na cmentarzu ewangelicko-augs-
burskim w Warszawie na rodzinnym 
grobowcu jest inskrypcja poświęco-
na Alfredowi Frankemu, bez okreś- 
lenia miejsca i daty śmierci. Nato-
miast na ścianie budynku domu 
rodzinnego w Częstochowie, zwane-
go Domem Frankego, zamieszczono 
tablicę upamiętniającą świetnego 
lekarza, patriotę i społecznika.  q

Witold iWańczak
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Dr Alfred Franke

„PIĘKNO PO TO JEST…”
 oko w oko

E kipy zdjęciowe – operato-
rzy, dźwiękowcy czy potem 
montażyści, wszyscy przy-

gotowujący newsy czy reportaże –  
są świadkami prywatnych zacho-
wań ludzi ze świecznika: pre-
zydenta, premiera, ministrów, 
posłów, różnego rodzaju eksper-
tów, polityków… Można by nie-
jedną powieść napisać z rozmów 
ludzi pracujących nad przygoto-
waniem tego, co potem widzimy 
codziennie na ekranach telewizo-
rów. Czasami trudno uwierzyć, że 
tak mogą zachowywać się ludzie, 
którzy biorą odpowiedzialność za 
losy całego narodu!

Gdyby tak zatrzymali się, zoba-
czyli, jak potrafi słońce zimą roz-
świetlić konary lasu, każde drzewo 
w innym kolorze: od lekkiego różu 
po złotą jasność, to zobaczyliby,  
że nie ma drugiego takiego samego 
drzewa, nawet gałązki… Gdyby 
zamyślili się przez chwilę nad 

otaczającymi cudami, zachwycili, 
uradowali, w ciszy porozmawiali 
ze sobą – nie udając, nie grając 
przed widzem, przed społeczeń-
stwem… Na takie moje myśli 
usłyszałam odpowiedź pracow-
nika jednej z ekip filmowych tele-
wizji: „O czym ty mówisz, przecież 
ci ludzie żyją w świecie swojego 
blichtru, pozy, szpanu, wyuczo-
nych gestów, mimiki do kamery. 
Spotkanie, nagranie, tekst odczy-
tany z ekranu, cynizm, pewność 
siebie, wszystko po to, by oma-
mić, oszukać, pozyskać wyborcę 
i zgnoić przeciwnika. A co najgor-
sze – oni już nie odróżniają fikcji 
od prawdy”. Odpowiedziałam,  
że przecież każdy człowiek ma 
chwile prawdy, bez maski. Każdy  
ma świadomość ziemskiego końca, 
śmierci, odpowiedzialności za 
czyny…

„Oni o tym nie myślą, nie mają 
takiej potrzeby. Alkohol, wulgarne 

słownictwo kontrastują z ubra-
niami, firmowymi gadżetami na 
zewnątrz. Zmieniłem myślenie 
o polskiej scenie politycznej od 
wyborów prezydenckich w 2010 r.  
Robiliśmy kampanię wyborczą 
prezydentowi Komorowskiemu. 
Byłem za PO, ale to, co wtedy 
usłyszałem i zobaczyłem, pracu-
jąc dla ich komitetu wyborcze-
go, zmieniło mój punkt widzenia 
o 180 stopni. Pod kierownictwem 
szefowej i bliskich współpracow-
ników, nagrywaliśmy i montowa-
liśmy przypadkowe ujęcia wyjęte 
z kontekstu, dalekie od prawdy. 
Tylko po to, by ośmieszyć, a potem 
pokonać przeciwnika. Żadne nad-
rzędne racje nie liczą się. A do tego 
luzacki styl, popijanie z gwinta 
i knajacki język. Po długich godzi-
nach takiej pracy zostawała mi 
tylko pogarda. Dzisiaj ci ludzie 
rządzą Polską, mają wysokie sta-
nowiska w państwie...”.

Gdy słuchałam kolejnych fak- 
tów, przykładów zachowań z „wyż- 
szych sfer”, przypomniały mi się 
słowa jednej z bohaterek moje-
go filmu dokumentalnego, dr Oli 
Wysockiej, córki przedwojenne-
go oficera: „Zmarnieliśmy jako 
społeczeństwo, zmarnieliśmy 
i będzie trudno odrodzić się, bo 
młode pokolenia są takie, jak ich 
rodzice”.

Aby oderwać się od bruku, 
powrócę do piękna za Cyprianem 
Kamilem Norwidem:

„Bo piękno po to jest, 
by zachwycało
Do pracy – praca, 
by się zmartwychwstało”.

Jan Paweł II często powracał do 
tych Norwidowskich słów i doda-
wał od siebie: „Wiara i rozum są 
jak dwa skrzydła, na których duch 
ludzki unosi się ku kontemplacji 
prawdy”. � q

alina czerniakoWska


