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OSTATNIE POŻEGNANIE ŚP. ALOJZEGO KOŁODZIEJCZYKA

W czwartek 18 marca w kościele pw. św. Macieja Apostoła w Siewierzu pożegnaliśmy śp. Alojzego
Kołodziejczyka. W ostatniej drodze towarzyszył mu poczet sztandarowy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
oraz Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków "Nazaret". Podczas ceremonii pogrzebowej na cmentarzu
paraﬁalnym - w imieniu władz samorządowych oraz społeczności Miasta i Gminy Siewierz - zmarłego
pożegnał Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś. Okolicznościowe mowy pogrzebowe wygłosili
również przestawiciele Bractwa Orderu Świętego Stanisława oraz Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków
"Nazaret" - organizacji, w których działał.
Sprawy dnia codziennego, pracę zawodową oraz zaangażowanie społeczne Alojzego Kołodziejczyka
uzupełniało zamiłowanie faktograﬁczne oraz fotograﬁa. Hobby to przenikało wszystkie pasje i towarzyszyło
mu przez całe życie. Wiedział bowiem, że czasu nie można zatrzymać, ale można na przykład poprzez swoje
skrupulatnie prowadzone kroniki i zdjęcia zatrzymać wspomnienia, wydarzenia, obrazy i twarze
odchodzących na zawsze ludzi. Pan Alojzy niemal nigdy się nie rozstawał z aparatem fotograﬁcznym, dzięki
któremu uwieczniał wszystkie ważne zdarzenia, w których chętnie uczestniczył. Jego niebywała pasja
dokumentowania wynikała niewątpliwie z wrażliwości oraz pragnienia zatrzymania tego, co przemija. A że
chętnie angażował się w życie publiczne Miasta i Gminy Siewierz, zawsze był blisko najważniejszych
wydarzeń lokalnych, regionalnych i kulturalnych, które utrwalał w swych zapiskach. - tak w swoim
przemówieniu zmarłego wspominał Burmistrz Zdzisław Banaś.
Jego wieloletnie notatki wraz z bogatą kolekcją zdjęć są dziś cennym źródłem wiedzy na temat
przeszłości i współczesności naszego miasta, gminy i regionu, a także życia jego mieszkańców. Poprzez
swoją działalność, charakteryzującą się bezinteresownym zaangażowaniem i przywiązaniem do miasta
rodzinnego, w niewątpliwy sposób przyczynił się do utrwalenia naszej spuścizny i tożsamości. Życiowa
mądrość oraz rozsądek, ciepły i życzliwy uśmiech, niegasnące zainteresowanie sprawami gminy - takim
mamy w pamięci Pana Alojzego i takim pozostanie w naszych sercach. - dodał.
Śp. Alojzy Kołodziejczyk w 2012 roku został uhonorowany nagrodą "Magnum Meritum Pro Regionis Et
Urbis Sevioris". W tym samym roku otrzymał Srebrną Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa
Śląskiego”, natomiast w roku 2013 został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi - odznaczeniem
państwowym nadawanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto został odznaczony Orderem
św. Stanisława klasy I, czyli Wielkim Krzyżem.
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