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       W maju odszedł od nas nagle dr n. hum. Lucjan Adamczuk  — socjolog, 

działacz opozycyjny, statystyk, inicjator i współrealizator wielu ważnych badań 

nad religijnością społeczeństwa polskiego, redaktor i współredaktor znaczących 

monografii. Był autorem licznych opracowań naukowo-badawczych, w których 

umiejętnie łączył zamiłowania socjologiczne z dociekliwością statystyczną. 

Przykładem może być jedna  z ostatnich publikacji, której był współreadaktorem 

(z prof. Elżbietą Firlit i ks. prof. Witoldem Zdaniewiczem) nosząca tytuł: Postawy 

społeczno-religijne Polaków 1991-2012 (ISKK SAC, GUS, Warszawa 2013, ss. 

279). 

        Dr Lucjan Adamczuk był od 1981 r. członkiem Polskiego Towarzystwa 

Statystycznego, a także jednym z „ojców założycieli”,  w czasie reaktywacji 



Polskiego Towarzystwa Statystycznego w 1981 roku. Został wybrany 

sekretarzem generalnym Rady Głównej PTS i był autorem Deklaracji 

Programowej PTS. 

       Przed Sierpniem’80 należał do nielicznych badaczy zajmujących się 

problematyką Grudnia’70. Sam był uczestnikiem  i organizatorem strajków w 

Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. Jego Rewolta szczecińska. Analiza 

socjologiczno-historyczna, najpierw ukazała się po francusku („Economie et 

Humanisme” 1984, nr 7–8), a po polsku dopiero w 1989 roku w II tomie Studiów 

nad ruchami społecznymi.  Po Sierpniu’80 współorganizował NSZZ 

„Solidarność” w GUS. W latach 1984–1990 był kierownikiem Zakładu Socjologii 

Kultury w stołecznym Instytucie Kultury. 

       W 1987 r. został współzałożycielem Sekcji Socjologii Religii Polskiego 

Towarzystwa Socjologicznego (razem z ks. prof. Władysławem Piwowarskim i 

prof. Edwardem Ciupakiem). Pełnił rolę sekretarza Sekcji do  2006 roku. 

Jednocześnie współpracował z Instytutem Statystyki Kościoła 

Katolickiego  SAC, kierowanym przez ks. prof. Witolda Zdaniewicza i był 

członkiem Zespołu Badawczego OSS OPINIA, działającego w latach 1996–2014. 

       W 1990 roku wrócił do Głównego Urzędu Statystycznego. Pracował na 

stanowisku naczelnika w Departamencie Badań Demograficznych. 

Był  inicjatorem utworzenia i kierownikiem Zespołu ds. Wyznań Religijnych 

i Narodowości. Po 2008 roku przeszedł na emeryturę1.  

      W osobie zmarłego dra Lucjana Adamczuka, polskie społeczności naukowe – 

statystyczna i socjologiczna straciły wspaniałego Kolegę oraz Zasłużonego 

Statystyka i Socjologa. We wspomnieniach przywołuje się Jego pasję w obszarze 

metodologii badań socjologicznych, niezwykłe zaangażowanie w każdy projekt 

badawczy oraz pokorę dla możliwości ludzkich i okoliczności pracy badawczej 

 
1  Dziękujemy Radzie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego za możliwość odwołania 

się do treści, poświęconych śp. dr. L. Adamczukowi, zamieszczonych na stronie PTS. 

  



w terenie. Niezwykle ważne było dla niego znalezienie i wspieranie naukowych i 

pedagogicznych następców, zawsze chętnie służył pomocą i radą, nie szczędził 

czasu na omawianie szczegółów procesu dydaktycznego, tak samo jak i pracy 

projektowej. 

          Był niezwykle skromny, ciepły, uczciwy i szlachetny. Odszedł Człowiek o 

wielkim sercu i umyśle, Mistrz i Nauczyciel. Pozostanie we wspomnieniach 

adeptów socjologii i współpracowników. 

 

                                            Koleżanki i Koledzy z Sekcji Socjologii Religii PTS  

 

 

 

 

 




