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SłoWo NA otWARCie KoNFeReNCji

Szanowna Pani Stello, Szanowni słuchacze.

Czcimy dzisiaj nadzwyczajną okazję – jubileusz pracy dyrektora naszej biblioteki 
naukowej Pani Stelli Fronczak. 

60-lecie pracy w jednej instytucji świadczy nie tylko o niezwykłej sile witalnej Ju-
bilatki, ale również przywiązaniu do środowiska.  

Pani Stella swoją praca intelektualną przez całe lata pomagała każdemu z nas w pra-
cy naukowej asystując przy naszych doktoratach, habilitacjach i tytułach. Nasze suk-
cesy były możliwe dzięki Jej ciężkiej pracy. Byliśmy spokojni, że żaden recenzent nie 
wytknie nam błędów, gdy prace były sprawdzone przez Panią Stellę. Po szczęśliwie 
zakończonych etapach planowała z nami przyjęcia i spotkania towarzyskie. 

Zawsze czekała na nas najnowsza literatura posegregowana w teczkach tematycz-
nych. W pracach wydawniczych uczyła nas zasad posługiwania się piśmiennictwem. 
Poproszona o historyczne piśmiennictwo,  udostępniała  nam do czytania  czasopisma 
nawet z przed 100 lat. 

Każdy nowo zatrudniony asystent był przedstawiany przez swojego kierownika 
Pani Stelli z informacją, jaki będzie główny temat jego pracy naukowej. Od tej pory 
Stella pilnowała, aby młody czytelnik, a nawet i dojrzały naukowiec, regularnie bywał 
w bibliotece. Gdy długo nie przychodził – telefonowała z uwagami – „już  dawno  
Pana/Pani nie widziałam w bibliotece”. 

Była i jest surowa dla nieobecnych, była surowa dla czytelników zwlekających ze 
zwrotem wypożyczonych książek.  

Pani Stella kultywuje tradycje historyczne w naszym instytucie, gromadząc infor-
macje, fotografie, medale, tablice i inne pamiątki o naszych wielkich autorytetach, lu-
dziach, którzy już odeszli.  
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Dzisiaj, dziękując Pani Stelli za lata współpracy życzymy zdrowia i dalszych lat 
pracy w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc.

W imieniu organizatorów benefisu Pani Stelli pragnę podziękować wszystkim na-
szym gościom – dyrektorom bibliotek medycznych z wielu województw, którzy za-
szczycili swoja obecnością dzisiejszą konferencję. 

Dziękuję również kolegom i koleżankom, którzy przybyli, aby uczcić jubileusz 
Pani Stelli oraz sponsorom naszego spotkania Panu Gertowi Boehringerowi z małżon-
ką, dyrektorowi firmy AERO Medica SP. Z o.o. i Panu Jackowi Głębockiemu z firmy  
Splendor Systemy Informacyjne.

Dziękuję wybitnej Aktorce pani Zofii Kucównej, która swoja obecnością i wystę-
pem  uświetnia jubileusz Pani Stelli Fronczak.


