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KALENDARIUM NA 2018 ROK
Ważne rocznice 2018 roku
Rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
Rok Ireny Sendlerowej (w 10. rocznicę śmierci)
Rok abp Ignacego Tokarczuka (w 100. rocznicę urodzin)
Rok Jubileuszu Konfederacji Barskiej (w 250. rocznicę zawiązania
Konfederacji)
Rok Praw Kobiet (w 100. rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych)
Rok Zbigniewa Herberta ( w. 20 rocznicę śmierci poety)
Parlament Europejski ustanowił rok 2018 rokiem Dziedzictwa
Kulturowego.
Rocznice regionalne:
100 rocznica śmierci - Jana Kleniewskiego herbu Zagłoba -ur. 11 grudnia 1845
w Ciołkowie w ziemi płockiej, zm. 28 grudnia 1918 w Warszawie. Szczególne zasługi
poniósł Jan Kleniewski dla rozwoju chmielarstwa. Założył jedne z największych w
Królestwie Polskim plantacji chmielu. W roli przemysłowca Kleniewski zadebiutował
w 1883 roku, współtworząc cukrownię w Opolu Lubelskim, a dziesięć lat później w
1894 r. buduje własną we Wrzelowie na Powiślu nazwaną od herbu Kleniewskich „
Zagłoba”. Wybudował przy cukrowni w Zagłobie nowoczesne czworaki, budynki te
zgłoszone do konkursu na nowoczesne budownictwo przemysłowe w Paryżu w 1900
r., zdobyły złoty medal. Kleniewski zainicjował akcję budowy wałów
przeciwpowodziowych. Za jego staraniem Opolszczyzna otrzymała podczas
pierwszej wojny światowej, linię kolejki wąskotorowej Zagłoba- Nałęczów, z odnogą
z Karczmisk do Opola łącznie 35 km długości, co znacznie poprawiło trudne warunki
komunikacyjne. Jan Kleniewski dzięki pracowitości, gospodarności i otwartości na
propozycję rodzącego się kapitalizmu, doprowadził swój majątek do rozkwitu i
znacznie go pomnożył. Jako ziemianin, przemysłowiec i społecznik sprawdził się w
każdej z tych ról. Wyjątkowo zasłużona postać dla rozwoju opolskiego powiśla.
Wydarzenia cykliczne, których organizatorem jest PBP zaplanowane do
realizacji w 2018 roku:
Ogólnopolska akcja „ Odjazdowy Bibliotekarz”;
Konkursy prasowo-czytelnicze;
Forum Bibliotekarzy;
Konkursy fotograficzne;
Wystawy i wernisaże;
Powiatowe Spotkania z Historią.....
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Promocja twórczości amatorskiej;
Cykl spotkań pt. Z poezją w bibliotece...
Wykłady, prelekcje i szkolenia;
Dzień Bibliotekarza –8 maja;
Tydzień Bibliotek 8-15 maja;
Powiatowe eliminacje konkursów recytatorskich.
Wszystkie wydarzenia będą realizowane wspólnie z bibliotekami publicznymi i
szkolnymi powiatu opolskiego.
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