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Po¿egnanie Marii

W ciszy, z wielkim bólem i smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci
naszej Kole¿anki.

Maria Ma³gorzata Sajkiewicz przez ponad 40 lat wykonywa³a zawód
notariusza w £ukowie. Zmar³a wskutek ciê¿kiej choroby nowotworowej
dnia 3 lutego 2010 roku. Po odprawieniu mszy ¿a³obnej w dniu 8 lutego
2010 roku pochowana zosta³a na lubelskim cmentarzu przy ul. Lipowej.

Ci¹gle trudno uwierzyæ w to, co siê wydarzy³o, w to, ¿e Maria naprawdê
odesz³a. Dla nas, ³ukowskich notariuszy, Jej postaæ to historia ³ukowskie-
go notariatu.

Po ukoñczeniu studiów na Uniwersytecie im. Marii Curie-Sk³odow-
skiej w Lublinie i odbyciu aplikacji notarialnej Maria zosta³a skierowana
do pe³nienia funkcji notariusza w Pañstwowym Biurze Notarialnym
w £ukowie. To by³ koniec lat szeœædziesi¹tych (listopad 1968 r.). Czas
prowadzenia „starych” ksi¹g wieczystych i czytania historycznych aktów
notarialnych, nierzadko po rosyjsku. Tak¹ zasta³a rzeczywistoœæ. Potem,
w latach siedemdziesi¹tych, przez kraj przetoczy³a siê lawina regulowania
w³asnoœci gospodarstw rolnych. Maria, oprócz obowi¹zków zwi¹zanych
z wykonywaniem zawodu notariusza, zasiada³a w komisjach uw³aszcze-
niowych. W tym czasie by³a jedynym notariuszem w powiecie ³ukow-
skim. Kiedy wydawa³o siê, ¿e najciê¿szy okres w ¿yciu zawodowym ma
ju¿ za sob¹, wesz³a w ¿ycie ustawa o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników
i era przekazywania gospodarstw rolnych. T³umy oczekuj¹cych dniami
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i nocami interesantów. Wyd³u¿aj¹ce siê do tygodni, a potem miesiêcy
terminy aktów notarialnych. No i ksiêgi wieczyste, których liczba ros³a
w zastraszaj¹cym tempie.

Prywatny notariat – to czasy kancelarii notarialnej prowadzonej wspólnie
z Ma³gorzat¹ Nawrock¹ – wychowan¹ przez Mariê aplikantk¹, a nastêpnie
wspólniczk¹.

Maria by³a ska³¹, na której ³ukowski notariat siê budowa³. Odpowie-
dzialna i sumienna, ogarniaj¹ca ca³oœæ: pisanie aktów notarialnych i zwi¹zan¹
z tym biurowoœæ, prowadzenie ksi¹g wieczystych i szefowanie perso-
nelowi biura. Nie traci³a przy tym z pola widzenia cz³owieka, który
przychodzi³ do notariusza za³atwiæ wa¿n¹ dla niego sprawê. Dla osób,
które styka³y siê z Ni¹ zawodowo, by³a powa¿na i zasadnicza. I by³o to
zrozumia³e, bowiem misja prowadzenia Pañstwowego Biura Notarialnego,
a potem w³asnej kancelarii notarialnej tego wymaga³a. Wszyscy, którzy
znali j¹ bli¿ej, wiedz¹ jednak, ¿e by³a cudownym, bezpoœrednim, a jed-
noczeœnie taktownym cz³owiekiem. Cieszy³a siê powszechnym szacun-
kiem i estym¹. Mia³a fantastyczne poczucie humoru. Potrafi³a cieszyæ siê
¿yciem i z niego korzystaæ. Jednoczeœnie mia³a w sobie wiele pokory
wobec ¿ycia i wyrozumia³oœci dla ludzkich s³aboœci. Z ochot¹ s³u¿y³a
innym. Umia³a i chcia³a s³uchaæ ludzi, budzi³a zaufanie i dawa³a poczucie
bezpieczeñstwa. Wielu z nas, instynktownie wyczuwaj¹c ¿yciow¹ m¹-
droœæ, powierza³o Jej swoje problemy. Maria mia³a dar trafiania w sedno.

Niemal¿e do ostatnich dni swojego ¿ycia pracowa³a zawodowo.
Czas jej choroby pokaza³, ¿e by³a osob¹ niezwykle siln¹, dzieln¹ i od-

wa¿n¹.
Trudno nam przyj¹æ do wiadomoœci fakt, ¿e nie ma Jej ju¿ wœród nas.
Œmieræ nie wybiera wed³ug lat, ¿yciowych osi¹gniêæ czy te¿ zas³ug.

W tym wyborze jest m¹droœæ i tajemnica œmierci.
Ziemski œwiat Marii dobieg³ koñca, ale wierzymy, ¿e jest z nami inaczej,

lepiej, doskonalej.
¯egnaj¹c Mariê z wielkim smutkiem, wyra¿amy jednoczeœnie radoœæ,

¿e dane nam by³o spotkaæ J¹ na drogach naszego ¿ycia. Maria pozostanie
na zawsze w naszej pamiêci, bo przecie¿ „nigdy nie umiera ten, kto trwa
w pamiêci ¿ywych”.

£ukowscy Notariusze


