OPINIA
dotycząca realizacji zleconych prac genealogicznych
oraz wykonywanych kwerend - na podstawie źródeł archiwalnych,
realizowanych
przez Panią Joannę Lubierską – Lewandowską
Współpraca z Panią Joanną Lubierską – Lewandowską trwa od końca lutego 2015 roku i jest
niezwykle owocna, a w dziedzinie prowadzonych rodzinnych badań genealogicznych bardzo
konkretna i odkrywcza. W wyniku tej współpracy dowiedziałem się wielu rzeczy niezwykłych
o mojej rodzinie, o jej życiu, epizodach życiowych, gdzie mieszkali, z kim się przyjaźnili, jak żyli,
kim byli... To samo w sobie jest niezwykłe...
Pani Joanna bardzo dokładnie i profesjonalnie bada poszczególne pokolenia rodzinne i co
ważne, próbuje je łączyć w logiczne całości. Czasem jej praca przypomina działania
detektywistyczne, które przynoszą wymierne korzyści dla idei poznania źródeł wszelakich
i początków pochodzenia. To wszystko sprawia, że genealogia połączona z analizą historyczną,
staje się ogromną przyjemnością, a odkrywanie własnych rodzinnych korzeni jest wręcz trwałą
pasją i przygodą.
Na każdą wykonaną przez Panią Joannę kwerendę oczekuję z wielką niecierpliwością.
Wiedza historyczna, kojarzenie oraz zapamiętywanie faktów rodzinnych - u Pani Joanny są wręcz
imponujące. Każdy szczegół jest dla Pani Joanny bardzo ważny i bardzo istotny! To sprawia, że jest
Ona prawdziwym i solidnym odkrywcą historii mojej rodziny i Małej Ojczyzny. W to co wykonuje
oddaje swoje serce i duszę. Potrafi subtelnie wczuć się w los i historię mojej rodziny, emanuje
wielką empatią i radością z wykonywanego zawodu.
Potrafi też aktywnie pomagać w rozwiązywaniu zapytań i problemów, które w trakcie badań
genealogicznych się pojawiają. Co ważne podkreślenia, czyni wszystko, aby koszty kwerend
i prowadzonych badań genealogicznych były jak najniższe dla mnie i mojej rodziny, zachowując
jednocześnie najwyższe standardy badań. Pomaga w analizie faktów i zdarzeń, które rozegrały się
na przestrzeni dziejów regionu Wielkopolski oraz ocenia i pozwala określić ewentualną rolę, bądź
udział rodziny w tych zdarzeniach.
Gdyby nie solidna, cierpliwa, dokładna i życzliwa pomoc Pani Joanny Lubierskiej –
Lewandowskiej – nie byłoby wiarygodnego drzewa rodowego mojej rodziny, które pragnę
pozostawić potomnym w odrębnej pozycji książkowej.
Pragnę zaznaczyć, że w poszukiwaniach dotarliśmy, dzięki Pani Joannie, aż do połowy
XVIII wieku i zanosi się na to, że poszukiwania rodziny Nawrotów i Nawrockich nie zostały
zakończone na tym etapie. Pani Joanna prowadzi bowiem badania genealogiczne na terenie całej
Wielkopolski oraz poza nią. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony i szczęśliwy. Dziękuję
serdecznie!
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