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 W Inowrocławiu w 

rodzinie powstańca 

Powstania Stycznio-

wego Stanisława 

Frankowskiego i Rozalii 

z domu Szulc, w dniu 17 

września 1872 r. rodzi 

się syn Wacław.  

 

Wacław wychował się w 

patriotycznej rodzinie 

polskiej inteligencji. 
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Od 13 roku życia jest aktywnym członkiem ,,Sokoła”, 

gdzie w ogniu ciągłych utarczek z młodzieżą niemie-

cką hartuje swoją patriotyczną osobowość. 
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Po ukończeniu szkoły średniej w Inowrocławiu wybrał zawód 

drogerzysty. Początkowo praktykę odbywał w drogerii Sobeckiego 

w Poznaniu. Jednocześnie był słuchaczem Akademii Drogistow-

skiej. Kolejno odbywał praktykę w drogeriach ,,Uniwersum” 

Bronisława Śniegockiego i w drogerii Centralnej J. Czepczyń-

skiego. Następnie przenosi się do Berlina gdzie między innymi jest 

słuchaczem światowej sławy rentgenologa profesora Mendelsohna. 

Później pracuje jako pomocnik – farmaceuta. Po powrocie do 

Królestwa pracował najpierw w drogerii Prusińskiego w Kaliszu, a 

następnie w Zjednoczeniu Aptekarzy Ludwik Spiess i Syn w 

Warszawie. Stamtąd na okres kilku miesięcy został wysłany na 

praktykę do Petersburga.  

4   



Moździerz do rozdrabniania 

substancji chemicznych. 

Pojemniki do substancji chemi-

cznych. Źródło: Izba Pamięci Szkół im. 

Stanisława Staszica w Krajence. 
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W 1901 roku kupuje hotel w Czarnkowie  i zakłada 

własną drogerię w Wieleniu nad Notecią. 
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Żeni się z panną ze znanej w Wielkopolsce, kupieckiej rodziny 

Byczków w Wieleniu. Z najbliższej rodziny wywodzą się 

oficerowie, prawnicy i bankowcy. 

W latach 1902–1910 w Rodzinie Frankowskich rodzi się troje 

dzieci, przenoszą się do Krajenki. Są wówczas bardzo 

zamożnymi ludźmi. Przy Rynku nr 3 (w tym miejscu obecnie 

stoi Krajeński Ośrodek Kultury) kupują duży dom. 

Źródło:  

Izba Pamięci Szkół im. Stanisława Staszica w Krajence. 
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Łyżeczki, sygnowane monogramem M. F..  
Źródło: Izba Pamięci Szkół im. Stanisława Staszica 

w Krajence. 

Biżuteria pań Frankowskich 
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      Drzewo genealogiczne Rodziny Frankowskich 
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W 1910 roku Maria i Wacław 

przenoszą się do Krajenki, 

gdzie zakładają drogerię i sklep 

spożywczo – kolonialny o 

nazwie ,,MERKUR”.  

 

Zdjęcie pochodzi z 1911 roku. 

Źródło: 

 Waberski 1997, s. 13. 
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Szafka do przechowywania 

materiałów drogeryjnych.  
 

Żródło: Izba Pamięci Szkół im. 

Stanisława Staszica w Krajence. 

 

Zestaw pojemników aptecznych. 

Do przechowywania składników 

chemicznych. 

11   



 W 1912 roku Wacław Frankowski założył Katolickie 

Towarzystwo Robotników Polskich, o charakterze 

związku zawodowego. Liczba członków w krótkim 

czasie dochodzi do 300 osób. Zostaje wykonana 

metalowa odznaka o barwach narodowych.  

Źródło:  

Izba Pamięci Szkół im. Stanisława Staszica w Krajence 12   



     Wacław Frankowski stał się w Krajence jedynym wykształconym 

polskim przywódcą. Za własne pieniądze kupuje więc polski księgo-

zbiór (chciał popularyzować język polski). Zakłada w Krajence 

Czytelnię Ludową. Wkrótce organizuje Towarzystwo Śpiewu 

,,HALKA” i Towarzystwo  Sceniczne. Ćwiczy pieśni religijne, 

patriotyczne, a także utwory sceniczne. 

     W marcu 1912 roku zakłada Bank Ludowy i zostaje jego dyrekto-

rem. Zapisują się do niego polscy rolnicy i księża proboszczowie ze 

Sławianowa i Głubczyna. Bank Ludowy miał dla polskich rolników 

fundamentalne znaczenie. Rozwój inwestycyjny polskich gospo-

darstw nie wymagał odtąd kredytów banków niemieckich. Były przy-

padki, że Bank Ludowy ochronił podupadłe gospodarstwa przed 

przejęciem ich przez państwo pruskie. 
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Biblioteczka w Izbie Pamięci  

Szkół im. Stanisława Staszica w Krajence 
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Przychodzi rok 1914. Ksiądz doktor 

Bolesław Domański uniesiony 

nadzieją odrodzenia się polskiej 

państwowości wygłasza do 

ludności Zakrzewa płomienne 

przemówienie, że wybiła godzina 

powstania Polski Niepodległej, 

poczym zaintonuje ,,Boże coś 

Polskę”. Nazajutrz, dnia 3 sierpnia 

udaje się na odpust do Krajenki. Tu 

aresztowali go złotowscy żandarmi, 

oddając go w ręce niemieckiego 

Sądu Wojennego (Kriegsgericht). 

Niezwłocznie za nim udał się 

Wacław Frankowski i przy pomocy 

rozległych znajomości i znacznej 

sumy pieniędzy uwolnił go z rąk 

niemieckich.  
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W 1916 roku Wacław Frankowski zostaje 

wcielony do specjalnego oddziału armii 

niemieckiej. Jednak w listopadzie 1918 

roku udaje mu się wrócić do domu. 

Natychmiast rozpoczyna działalność 

propolską. Nawiązuje łączność z przywód-

cami powstania Wielkopolskiego. 

Podejmuje próby przygotowania powsta-

nia na terenie Ziemi Złotowskiej. Na to 

jednak nie uzyskuje zgody Dowództwa 

Powstania. W dniu 20 stycznia 1919 roku 

zwołuje do Domu Kultury (Deutsches 

Haus) polską ludność Krajenki i wygłasza 

do niej patriotyczne przemówienie, że 

powstanie wolna Polska i zabrane w wyni-

ku zaborów ziemie Śląska, Wielkopolski      

i Pomorza muszą do niej wrócić. A Gdańsk 

nie jest żadnym prastarym miastem nie-

mieckim, lecz starym polskim portem. 

Gazeta Złotowska trzy dni później doniosła 

o spotkaniu Polaków, nazywając ich 

,,Klubem Polaków”, który liczył wówczas 

82 członków (Brodziak (red.) 1987, s.23). 

Źródło:  

Waberski 1997, s.16.  
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 W niespokojnych czasach lat 1919 – 1921 dom Frankow-

skich stał się redutą walki o Polskę. Tam odbywały się 

narady miejscowych Polaków i emisariuszy spoza kordonu. 

Chwilowy azyl uzyskiwali tam ukrywający się Polacy, m.in. 

sołtys z Zakrzewa Antoni Jasiek. 

Znak Rodła 
Źródło: Izba Pamięci Szkół im. Stanisława 

Staszica  w Krajence 
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W latach 1919 – 1920 Wacław 

Frankowski organizował pomoc 

charytatywną dla zubożałej ludno-

ści polskiej. Zyskał przydomek 

,,Opiekun wdów i sierot”. Przed 

plebiscytem Wacław Frankowski 

był głównym przywódcą plebiscy-

towym na miasto i gminę Krajen-

ka. Nie miał jednak wsparcia ze 

strony innych światłych Polaków. 

Niemcy oskarżyli go o zdradę 

stanu na rzecz Polski . Zarzucali 

mu przechowywanie broni, sztan-

darów polskich, książek i planów 

powstańczych. Kiedy dowiedział 

się o postanowieniu aresztowania 

uciekł z domu i przez okres 4 

miesięcy ukrywał się w pobliżu 

Łobżenicy po polskiej stronie. 

Wrócił do domu po względnym 

uspokojeniu się. 
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W lipcu 1925 roku otrzymał urzędowy nakaz, aby wraz z rodziną, w ciągu 

3 dni opuścił granice Rzeszy jako uciążliwy obcokrajowiec. Interwencja 

konsula Rzeczpospolitej Polskiej w Pile u władz w Berlinie spowodowała, 

że nakaz wydłużono do 3 miesięcy. Za bezcen sprzedał cały swój 

dobytek.  W 1925 roku wyprowadził się do Więcborka, małego miasteczka 

w powiecie Sępoleńskim. Jednak po niespełna 2 latach przenosi się do 

Łobżenicy. Tam w pomieszczeniach rodziny żony Marii z Byczków znalazł 

pomieszczenia na mieszkanie i drogerię, którą zamknąć w 1933 roku.  W 

tym samym roku otrzymał propozycję dziedziczki z Runowa Krajeńskiego 

i przeprowadził się do tej miejscowości, aby zamieszkać w ,,Starym 

Dworze” na skraju parku obok magnackiego pałacu Orzelskich. 

Runowo Krajeńskie  

Pałac Orzelskich 
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Wacław Frankowski 

podczas 11 lat życia w 

wolnej Polsce nie doczekał 

się zadośćuczynienia za 

jego pełną poświęcenia 

pracę i walkę o wolną 

Polskę. Był całkowicie 

zapomniany. Nie doczekał 

się choćby Brązowego 

Krzyża Zasługi. Jedynie 

Generał Józef Haller w 

roku 1935 odznaczył go 

odznaką Honorową Frontu 

Pomorskiego. 
 

Źródło:  

Izba Pamięci Szkół im. Stanisława 

Staszica w Krajence. 20   



Zapomniany przez władze II 

Rzeczpospolitej, opuszczo-

ny przez przyjaciół i drę-

czony przez długotrwałą 

chorobę, zmarł w dniu 14 

listopada 1936 roku w 

Runowie Krajeńskim.  

 

Ten bohaterski i dumny 

Polak został pochowany w 

zwykłej ziemnej mogile na 

cmentarzu parafialnym w 

Runowie Krajeńskim. 
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