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Sławomir Frank

WSPOMNIENIE O PROFESORZE ADAMIE SZEWCZUKU
8 sierpnia 2011 zmarł profesor zwyczajny doktor habilitowany Adam Szewczuk – jeden z czołowych reprezentantów szczecińskiego środowiska ekonomicznego, wybitnie zasłużony dla rozwoju badań i edukacji na Politechnice
Szczecińskiej (1970-1985) i na Uniwersytecie Szczecińskim (1985-2011).Urodził się 2 września 1945 roku w Bondyrzu, w powiecie zamojskim. W latach
1966-1970 studiował na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu
Politechniki Szczecińskiej, na tym samym Wydziale w roku 1974 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, habilitował się już na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego w roku 1986 (rozprawa habilitacyjna- „Racjonalizacja struktur decyzyjnych w przedsiębiorstwach ciężarowego
transportu samochodowego”). Tytuł profesora otrzymał w roku 2001(monografia profesorska- „Zachowania przedsiębiorstw transportu samochodowego
w konkurencyjnym otoczeniu”). Był przez wiele lat kierownikiem Katedry Zarządzania Finansami, przekształconej przed kilkoma laty w Katedrę Finansów
Publicznych. Przez kilkanaście lat był członkiem Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego, przez wiele lat aktywnie współdziałał – najpierw jako członek,
a następnie jako ekspert – z Państwową Komisją Akredytacyjną. W latach
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1987-1990 był Prodziekanem, a następnie przez dwie kadencje(1993-1999)
Dziekanem Wydziału Transportu i Łączności, przekształconego w 1999 roku w
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Przez kilkanaście lat kierował Zamiejscowym Ośrodkiem Dydaktycznym w Świnoujściu. Przez wiele lat związany był
z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym i Polskim Stowarzyszeniem Finansów
i Bankowości. W roku 2009 był głównym organizatorem szczecińskiej Konferencji Katedr Finansowych. W latach 2007-2011 był członkiem Komitetu Nauk
o Finansach PAN. W roku 2011 został powołany na eksperta Narodowego Centrum Nauki. Był wielokrotnie nagradzany i odznaczany.
Zainteresowania naukowe Profesora Adama Szewczuka miały charakter
interdyscyplinarny i koncentrowały się przede wszystkim na ekonomice transportu, rozwoju lokalnym i regionalnym, strategiach rozwoju, ekonomice sektora publicznego, finansach publicznych (w tym samorządowych), gospodarce
finansowej jednostek sektora finansów publicznych, zarządzaniu strategicznym,
zarządzaniu finansami. Był autorem kilkuset publikacji naukowych oraz wielu
prac niepublikowanych (ekspertyz, raportów) na rzecz praktyki oraz władz lokalnych i regionalnych. Do głównych monografii należały m.in. Zarys ekonomiki
sektora publicznego (2008), Rozwój lokalny i regionalny. Teoria a praktyka (2005),
Elementy finansów publicznych (2001).
Nie jest łatwo opisać dorobek, dokonania, zasługi Profesora - człowieka niezwykłego, wyjątkowego, wybitnego, z całym jego bogactwem intelektualnym
i oryginalnością. Profesor był autorytetem, nauczycielem akademickim, pedagogiem, mistrzem, promotorem, opiekunem, recenzentem, organizatorem życia
naukowego, pełnił liczne funkcje publiczne, m.in. w radach nadzorczych. Wielkość i różnorodność dorobku Profesora jest niezwykła.
Nie sposób przecenić zasług Profesora Adama Szewczuka dla rozwoju
macierzystego Wydziału oraz macierzystej Uczelni. Byłi znakomitym organizatorem i dobrym duchem. Przyczynił się w ogromnym stopniu do rozwoju
nauk o finansach, w szczególności finansów samorządowych. Był inicjatorem
i głównym twórcą Międzynarodowego Forum Samorządowego. VII Forum,
z Jego aktywnym udziałem, odbyło się pod koniec czerwca 2011 roku. Był osobą
znaną i szanowaną w wielu polskich środowiskach naukowych. Był promotorem kilkunastu zakończonych prac doktorskich, setek prac magisterskich i licencjackich, recenzentem wielu rozpraw doktorskich, habilitacyjnych oraz opiniodawcą w przewodach profesorskich. Odznaczał się niezwykłą pracowitością,
a także ponadprzeciętną życzliwością wobec młodych adeptów nauki. Pokój 504,
w którym przez kilkanaście lat pracował Profesor był swego rodzaju Mekką do
której przychodzili liczni habilitanci i doktoranci, licząc na życzliwą pomoc oraz
wsparcie metodologiczne i metodyczne.
Nie pretendując w tym miejscu do przedstawienia choćby zarysu bogatego
biogramu, drogi życiowej i kariery Profesora Adama Szewczuka, warto zaakcentować, że był On przez dziesięciolecia jednym z liderów wśród szczecińskich
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teoretyków ekonomii i finansów, primus inter pares. Był naukowcem o szczególnych cechach umysłu i charakteru: pasja, dociekliwość, niezależność, odwaga,
nieobojętność, umiejętność dokonywania inteligentnych analiz i syntez. Profesor Szewczuk był człowiekiem zasad, dbał o wysokie standardy w nauce i w życiu
naukowym, potrafił bezkompromisowo formułować poglądy, nie dbając o łatwy
poklask i tanią popularność. Profesor budził respekt, na pierwszy rzut oka wydawał się surowy, przy bliższym poznaniu okazywało się jednak, że w rzeczywistości jest człowiekiem ciepłym, pogodnym, z poczuciem humoru.
Profesora – mojego Kolegę z roku – poznałem jako student Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej w październiku
1966 roku. Po latach miałem szczęście należeć do licznego grona Jego współpracowników, wiele Mu zawdzięczam. Myślę, że wszyscy zachowamy we wdzięcznej
pamięci Profesora jako człowieka niezwykłego, który wiele wymagał od nas, ale
najwięcej od siebie.
12 sierpnia Profesor Adam Szewczuk został pochowany na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Pozostanie na zawsze w pamięci i sercach licznych współpracowników i absolwentów. Odszedł człowiek wielkiego formatu, który przez
wiele lat silnie oddziaływał na swoje otoczenie. Non omnis moriar.
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