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Ostatnie po¿egnanie

Wdniu 27 pa�dziernika 2010 roku na cmentarzu
w Baranowie k/Miko³ajek po¿egnali�my w bólu
i ogromnymsmutku nasz¹Kole¿ankêZofiêNaumo-
wicz, wieloletniego notariusza w Szczytnie, która
odesz³a od nas w niedzielê 24 pa�dziernika 2010
roku.
Po ukoñczeniu studiów naWydziale Prawa iAd-

ministracji Uniwersytetu im. Miko³aja Kopernika
w Toruniu notariusz Zofia Naumowicz rozpoczê³a
1 wrze�nia 1982 roku aplikacjê notarialn¹ w okrêgu
S¹du Wojewódzkiego w Olsztynie.

Po ukoñczeniu aplikacji notarialnej pracowa³a jako notariusz w Pañ-
stwowym Biurze Notarialnym w Szczytnie, za� od 1992 roku, po repry-
watyzacji notariatu, prowadzi³awSzczytnie kancelariê notarialn¹ najpierw
na zasadach spó³ki cywilnej z notariusz Janin¹Miciñsk¹, za� od 2002 roku
� jednoosobowo.
By³a znakomitym prawnikiem i cenionym notariuszem, co znalaz³o

wyraz w powo³aniu Jej na stanowisko notariusza-wizytatora w Radzie
Izby Notarialnej w Warszawie, któr¹ to funkcjê piastowa³a a¿ do 2001
roku, kiedy zmieni³ siê zasiêg terytorialny w³a�ciwo�ci s¹dów apelacyj-
nych i przesz³a pod apelacjê S¹du Apelacyjnego w Bia³ymstoku.
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Da³a siê poznaæ jako bardzo skromna osoba i jako bardzo solidny
i profesjonalny notariusz.
Potrafi³a pracowaæ z lud�mi i szanowa³a swoich klientów. Zawsze

znajdowa³a dla nich czas i wykazywa³a siê cierpliwo�ci¹ oraz zrozumie-
niem, co Jej klienci doceniali i, darz¹c j¹ wielkim zaufaniem, cierpliwie
czekali na dokonanie czynno�ci notarialnej i Jej powrót do kancelarii, gdy
w ostatnich latach ¿ycia zmaga³a siê z chorob¹.
By³a nasz¹ nieocenion¹ kole¿ank¹, bardzo uczynn¹ i ¿yczliw¹. Da³a

siê poznaæ jako cz³owiek pe³en dobroci i serdeczno�ci, a przy tym bardzo
wra¿liwy na ludzkie nieszczê�cie i cierpienie. Bardzo anga¿owa³a siê
w niesienie pomocy innym. ¯y³a dla innych i potrafi³a siê z innymi dzieliæ
tym, co mia³a.
T³umnie zgromadzeni na uroczysto�ci pogrzebowej Jej interesanci,

znajomi, przyjaciele, w tym te¿ bardzo liczni notariusze, ¿egnali�my Zosiê
Naumowicz niezliczon¹ wrêcz ilo�ci¹ kwiatów, oddaj¹c ho³d Jej pamiêci.
Bêdzie nam Jej bardzo brakowa³o.

Gra¿yna Cyliñska
Notariusz w Warszawie


