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ZE SPOTKAŃ
Z PROFESOREM ADAMEM JELONKIEM
Iwona Kiniorska
Instytut Geograﬁi, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Z okazji 80. urodzin Pana Profesora Adama Jelonka chciałabym skorzystać z możliwości przytoczenia kilku moich wspomnień związanych z Wielce Szanownym Jubilatem. Problematyka badawcza realizowana przez Profesora była przedmiotem mojej
uwagi już od czasów studenckich, w tym między innymi liczne metody statystyczno-matematyczne, które miały szerokie zastosowanie w opracowaniach geograﬁcznych.
Studiując w Wyższej Szkole Pedagogicznej, uczestniczyłam w seminarium magisterskim z geograﬁi społeczno-ekonomicznej, na którym poznałam literaturę przedmiotu. To właśnie wówczas zetknęłam się z ogromnym dorobkiem naukowym Pana Profesora z zakresu geograﬁi ludności, osadnictwa, a także geograﬁi regionalnej, czego
przykładem były opracowania słownikowe i encyklopedyczne, będące monograﬁami
poszczególnych państw lub wybranych zagadnień geograﬁcznych. Wśród prac geograﬁczno-ludnościowych istotne miejsce zajmowały opracowania metodyczne oraz
charakterystyki demograﬁczne, obejmujące zróżnicowaną skalę przestrzenną.
Od 1996 r., już jako pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, miałam zaszczyt spotykać Profesora na wielu konferencjach
naukowych, między innymi na Uniwersytecie Łódzkim podczas odbywających się
cyklicznie Konwersatoriów Wiedzy o Mieście. Pana Profesora pamiętam z tych spotkań jako osobę niezwykle dociekliwą, wnikliwie rozpatrującą prezentowaną przez
referentów problematykę badawczą. Profesor potraﬁł wskazać nam, wówczas młodym ludziom, kierunek rozwoju naukowego. Po raz pierwszy osobiście rozmawia-
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łam z Profesorem w 2001 r. podczas Kongresu Demograﬁcznego, który odbył się
w Warszawie w Pałacu Prezydenckim, którego gospodarzem był prezydent Aleksander Kwaśniewski. Spotkanie z Jubilatem było dla mnie, Elżbiety Zuzańskiej-Żyśko
i Sławomira Pytla, pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego, ogromnym
przeżyciem, a pamiątką po tym spotkaniu jest wspólna fotograﬁa.
W 2003 r. uzyskałam możliwość weryﬁkacji mojej drogi naukowej dzięki recenzji
mojej pracy doktorskiej, dokonanej przez Profesora Adama Jelonka.
Obecnie mam zaszczyt uczestniczyć w prowadzonym przez Profesora seminarium dla habilitantów, w którym biorą udział adiunkci z wielu ośrodków naukowych.
Są to spotkania niezwykle interesujące, dające możliwość zapoznania się z różnorodną
problematyką badawczą, realizowaną w wielu ośrodkach naukowych. Jest to miejsce
powstania ciekawych idei i wielu nowatorskich prac naukowych. Pan Profesor jest dla
nas niezwykle życzliwy i jednocześnie obiektywny w swoich opiniach. Jest niekwestionowanym autorytetem w każdej dziedzinie życia. Poza pracą naukową zawsze zwracał
ogromną uwagę na pracę dydaktyczną, zwracając uwagę również na problemy kształcenia nauczycieli geograﬁi na poziomie akademickim. Zawsze aktywnie uczestniczył
w różnych formach kształcenia i dokształcania nauczycieli. Ogromny szacunek budzi
także działalność harcerska Profesora Jelonka jako drużynowego i organizatora wielu
obozów i spływów żeglarskich.
Zawszę będę wdzięczna Panu Profesorowi za życzliwość, z jaką traktował i traktuje nas, młodszych i mniej doświadczonych pracowników nauki, wspierając i wskazując nam kierunki rozwoju naukowego oraz dzieląc się swoją wiedzą.

