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Szanowni Państwo!

 Od kilku dekad obserwujemy rosnące zainteresowanie histo-
rią lokalną czy także będącą jej twórczym rozwinięciem mikro-
historią. Chęć poznawania i utrwalania dziejów miejscowości, 
wspólnot sąsiedzkich lub rodzin służy w pierwszej kolejności 
poszerzaniu wiedzy historycznej i zachowaniu pamięci na ich 
temat. W dalszej perspektywie sprzyja natomiast kształtowaniu 
tożsamości lokalnej, podtrzymywaniu więzi społecznych oraz in-
tegracji międzypokoleniowej. Zdarza się, że pasjonatami, bada-
czami i kronikarzami historii lokalnej zostają osoby mocno zaan-
gażowane w życie społeczności i pozostawiające w jej dziejach 
swój wyraźny ślad.
 Taką osobą bez wątpienia jest gość najbliższych Łambinowic-
kich Spotkań Muzealnych, ks. Bronisław Dołhań. Wieloletni pro-
boszcz parafii obejmującej, leżące nieopodal Łambinowic, wsie 
Bielice i Malerzowice Wielkie, jak wielu jej mieszkańców, pocho-
dzi z dawnych Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. W czasie 
swej ponad czterdziestoletniej pracy dał się poznać jako spraw-
ny i energiczny organizator, a jego szeroko zakrojona działalność 
niejednokrotnie wykraczała poza ramy posługi duszpasterskiej, 
przynosząc trwałe korzyści mieszkańcom okolicy. Po przejściu 
na emeryturę rozpoczął prace dokumentujące i popularyzujące 
historię lokalną bliską zarówno osobom, których rodziny przyby-
ły na Śląsk po II wojnie światowej, jak i tym, którzy w jej wyniku 
musieli na zawsze opuścić ten teren.
 Efektem podjętej pracy są cztery wydane dotychczas książki, 
poświęcone dziejom miejscowości wchodzących w skład parafii, 
a także ważnych placówek znajdujących się na jej terenie. W cza-
sie spotkania ich autor opowie o swoich pasjach badawczych 
i doświadczeniu wytrwałej pracy dla lokalnej społeczności. 

Serdecznie zapraszamy!
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