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Nazwisko  Horowski  funkcjonuje  w  Opalenicy  już  trzeci  wiek.  Dziś  wyróżniamy
Stanisława Horowskiego, który urodził się w 1885 roku. W 1904 r. ukończył naukę w

zawodzie stolarz i samodzielnie prowadził warsztat. Rozbudował go w 1930 r., stosując
jako pierwszy z rzemieślników energię elektryczną do poruszania piły tarczowej.

Przez całe życie wyróżniał się oddaniem sprawom publicznym. Należał do zarządu OSP.
Przez  9  lat  należał  do  rady  nadzorczej  Banku  Ludowego  w  Opalenicy.  Wspierał

rolników i rzemieślników w utrzymaniu gospodarstw i zakładów. W 1919 r. należał do
pierwszej w niepodległej Polsce dwunastoosobowej Rady Miejskiej i reprezentował w

niej  rzemieślników.  Przez  6  lat  należał  do  reprezentacji  parafialnej.  Nieodpłatnie
wykonał okna i drzwi podczas modernizacji kościoła w latach 1929-1928.

Przez okres dwudziestolecia międzywojennego związany był z Kurkowym Bractwem
Strzeleckim. Pełnił funkcję w zarządzie, królem kurkowym został w 1939 r., zatroszczył

się o fundację nowego sztandaru, który przetrwał do dziś. Nie tylko śpiewał w chórze
kościelnym pw. św.  Cecylii,  ale też był jego wiceprezesem. Działał  w Towarzystwie

Przemysłowo  –  Rzemieślniczym.  W  1936  r.  stanął  na  czele  jego  zarządu.  Jako
wolontariusz wielokrotnie zajmował się zbiórkami ulicznymi i kwestą domową na rzecz

ubogich i bezrobotnych w mieście.

Po wybuchu II wojny światowej, wraz z dwudziestoma innymi rodzinami zasłużonymi

dla  miasta,  został  wysiedlony  do  Generalnego  Gubernatorstwa,  gdzie  przebywał  z
rodziną  w  bardzo  trudnych  warunkach  materialnych.  Po  powrocie  w  1945  r.  nadal

prowadził  warsztat,  świadcząc  nieodpłatnie  wiele  usług,  w  tym  produkcję  trumien.
Wyuczył wielu stolarzy, w tym syna Leona, mojego ojca. Dziadek nadal udzielał się

społecznie.  W 1949 r. wybrano go na przewodniczącego rady nadzorczej opalenickiego
banku.  Od  1950  r.,  jako  autorytet  wśród  rzemieślników,  zasiadał  we  władzach

nowotomyskiego Cechu Rzemiosł Różnych. Należał do Rady Parafialnej, służąc pomocą
proboszczowi ks. Teofilowi Dalsowi. W 195 4r. pełnił rolę świadka podczas sakramentu

bierzmowania  przez  abp.  Walentego  Dymka.  Przez  wiele  lat  przed  swym  domem
przygotowywał ołtarz na procesję Bożego Ciała.

Zapamiętany został jako solidny i rzetelny fachowiec, a także wyjątkowo towarzyska
postać.  Cieszył  się  uznaniem,  szacunkiem  i  sympatią  miejscowych  władz,

duchowieństwa,  mieszkańców miasta.  Zmarł  50  lat  temu.  Dziś  przy  jego  grobie  na
warcie,  druhowie  Kurkowego  Bractwa  Strzeleckiego.  O  tym  niezwykłym

opaleniczaninie  napisano w kilkunastu  opracowaniach historycznych,  czasopismach i
dokumentach parafialnych. Dziadku, jestem z Ciebie dumna.
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