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Wspomnienia
Wspomnienie o Przyjacielu
Œp. Konstanty Frydrychowicz
Pamiêtny 12 listopada 2005 roku. Wracam z Rzymu z Europejskiego
Kongresu Notariuszy. Na Okêciu otrzymujê telefoniczn¹ wiadomoœæ: dzisiaj
zmar³ rejent Konstanty Frydrychowicz.
Bezruch. Ju¿ nie przegl¹dam materia³ów kongresowych. Wszystko
staje siê bardzo nik³e i ma³o wa¿ne. Nie ma ju¿ wœród nas kochanego
przez kolegów-rejentów – Kostka.
16 listopada, jak ka¿dego dnia, wertujê strony Rzeczypospolitej,
zmierzaj¹c do ¿ó³tej wk³adki prawniczej. Nie zd¹¿y³em. W oko wpada
nekrolog. To Twoja ukochana Izba Katowicka Kostku zawiadamia ca³¹
polsk¹ braæ prawnicz¹ i wszystkich ludzi dobrej woli o tej jak¿e bolesnej
stracie.
Wymienia siê szczegó³owo jak w akcie notarialnym Twoj¹ d³ug¹ i znakomit¹ drogê ¿yciow¹, otrzymane w uznaniu Twych wielkich zas³ug medale i ordery, w tym najcenniejszy chyba dla Ciebie – Papieski Znak Czcigodnego Krzy¿a.
Z treœci wy³ania siê skromna zawsze uœmiechniêta postaæ kochanego
mê¿a i ojca, g³êboko wierz¹cego cz³owieka, gor¹cego patrioty, drogiego
nauczyciela i powiernika – wspania³ego rejenta.
Takie te¿ by³o w istocie Twoje ¿ycie Drogi Przyjacielu. Z pewnoœci¹
gdzieœ tam na górze, dok¹d ca³e ¿ycie zmierza³eœ, spogl¹dasz w dó³ na
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nas, a my tylko drobnym podziêkowaniem za to, ¿e by³eœ wœród nas i tyle
nam dobra da³eœ, trochê o Tobie powspominamy, bo tak serce dyktuje.
Pamiêtasz kochany Kostku Poznañ – miasto, w którym stawia³eœ
pierwsze kroki w rejenturze jako aplikant. S¹d na M³yñskiej, zapach s¹dowych korytarzy, archiwum ksi¹g wieczystych, te wysokie drewniane
rega³y, na które zastêpy aplikantów siê wspina³y i wieczystych ksi¹g
szuka³y.
Pamiêtasz ten Poznañ z czasów Podyplomowego Studium dla Notariuszy – Hotel Wielkopolski, z którego okien rejentalna braæ z zapartym
tchem i dum¹ patrzy³a na t³umy poznaniaków niezadowolonych z poczynañ ówczesnej w³adzy, byliœmy solidarni z nimi w walce o wolnoœæ
i poszanowanie praw obywatelskich.
Twoje i œp. Jurka Arczyñskiego rozmowy i Wasze wspomnienia by³y
si³¹ napêdow¹ dla m³odszych kolegów-rejentów, wskazuj¹c na najwy¿sze
wartoœci Polaka – umi³owanie Ojczyzny. I jeszcze raz ten Poznañ. To
Ty, Kosteczku kochany by³eœ tym, który swoim autorytetem doprowadzi³
do szybkiego uchwalenia Statutu Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Hotelu „Merkury”, a potem aktywnie uczestniczy³eœ
w dzia³alnoœci Stowarzyszenia.
Pamiêtasz Nauczycielu i Wychowawco m³odzie¿y po³o¿one wœród
piêknych lasów Kule?
Tam wykaza³eœ najwy¿sz¹ troskê o m³ode pokolenie przysz³ych polskich
rejentów. By³eœ dla ca³ego pokolenia aplikantów nie tylko egzaminatorem
i opiekunem, lecz przede wszystkim starszym koleg¹, niepodwa¿alnym
autorytetem moralnym jako cz³owiek i notariusz.
Tam te¿ przy gawêdach z okazji „sortowania” zebranych przez m³odzie¿ grzybów przybli¿a³eœ nam patriotyczne postawy rodaków z okresu
powstania warszawskiego i czasów partyzanckich. By³y to znakomite
lekcje historii.
Pamiêtasz Kostku Kazimierz n/Wis³¹ – s³ynn¹ ministerialn¹ „Albrechtówkê”, przepiêkn¹ Zamrzenicê w Borach Tucholskich?
Nocne rejentów rozmowy i nieraz bardzo zdecydowane postawy
naszych kolegów co do treœci i kszta³tu nowego prawa, powracaj¹cego
do znakomitego przedwojennego wzorca? To tam tworzone by³e zrêby
wolnego polskiego notariatu.
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To Ty zna³eœ najlepiej z nas ten temat, bo mia³eœ to szczêœcie poznaæ
na pocz¹tku swojej drogi zawodowej znakomitoœci polskiego prawa
cywilnego – wybitnych rejentów, i to oni, jak mawia³eœ, przekazywali
pa³eczkê nastêpnym pokoleniom dla zachowania ci¹g³oœci tego piêknego
zawodu Polsce.
Drogi Przyjacielu!, to o czym wspominaliœmy zosta³o na zawsze zapisane
z³otymi literami na kartach historii polskiego notariatu. Ty by³eœ i bêdziesz
ozdob¹ tego dzie³a. To Tobie i Twojej wizji przysz³ego polskiego notariatu
zawdziêczamy w znacz¹cej mierze dzisiejszy jego kszta³t.
Nie mówimy: ¿egnaj, kochany Kostku, Drogi Druhu i Przyjacielu, bo
to przecie¿ tylko chwilowe rozstanie, a potem, jak Bóg da, ponownie
spotkaj¹ siê ca³e pokolenia rejentów w innej, wiecznej s³u¿bie.
Twojej Rodzinie w imieniu kolegów i w³asnym sk³adam wyrazy
najg³êbszego wspó³czucia, sk³ada je równie¿ Stowarzyszenie Notariuszy
Rzeczypospolitej Polskiej i Krajowa Rada Notarialna.

Wolfgang Józef ¯mudziñski
Poznañ, dnia 23 listopada 2005 r.

210

