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Noty o autorach

Baniak Józef – prof. zw. dr hab., emerytowany pracownik naukowo-badawczy i dydaktycz-
ny na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; w obszarze 
jego zainteresowań badawczych znajdują się socjologia: religii i religijności, Kościoła i pa-
rafii, powołań kapłańskich i zakonnych, zawodu księdza, celibatu duchownych, moralności, 
rodziny, młodzieży, zarządzania; filozofia: religii, moralności, dialogu; etyka społeczna 
i biznesu; teologia praktyczna i katolicka nauka społeczna; jego dorobek naukowy stanowią 
liczne publikacje książkowe, prace zbiorowe pod własną redakcją naukową oraz artykuły 
naukowe i popularnonaukowe w języku polskim i obcojęzyczne z zakresu wymienionych 
dyscyplin wiedzy; należy do wielu organizacji naukowych o profilu socjologicznym, filo-
zoficznym i religioznawczym.

iwanicki Juliusz – dr nauk humanistycznych, adiunkt w Pracowni Religioznawstwa i Ba-
dań Porównawczych na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa UAM; zainteresowania 
badawcze obejmują głównie sekularyzację kultury, zwłaszcza przemiany chrześcijaństwa 
w obszarze kultury popularnej i mediów; interesuje się również pamięcioznawstwem 
i problemami edukacji (nauczyciel mianowany w oświacie); wydał cykl artykułów jedno-
tematycznych Memofania kultury, który ukazał się w „Humaniorze” 1/2018; autor ksią-
żek: Wielka księga świętych (SBM, Warszawa 2017), Procesy sekularyzacyjne a filozofia 
sekularna i postsekularna. Tradycje i współczesność (Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, 
2014); sekretarz cyklicznych konferencji Poznańskiego Konwersatorium Religioznawczego; 
publikował również w „Kulturze Współczesnej” i „Przeglądzie Religioznawczym”.

Mariański Janusz – emerytowany profesor socjologii religii i socjologii moralności 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wykładowca w Wyższej Szkole 
Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, współpracuje z Instytutem Statystyki Kościoła 
Katolickiego SAC, członek Komitetu Socjologii PAN i Zespołu ds. Dobrych Praktyk Akade-
mickich przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w latach 2011–2014); w 2016 roku 
został powołany przez Prezesa Rady Ministrów Beatę Szydło w skład Zespołu do Spraw 
Nagród (kadencja w latach 2016–2018); przedmiotem jego zainteresowań badawczych są: 
socjologia moralności, socjologia religii i katolicka nauka społeczna; w 1997 roku otrzymał 
nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe, w 2019 roku – doktorat 
honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; autor około 1500 artykułów nauko-
wych i popularno-naukowych oraz 70 książek, między innymi: Młodzież między tradycją 
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i ponowoczesnością. Wartości moralne w świadomości maturzystów (Lublin 1995), Kościół 
katolicki w społeczeństwie obywatelskim (Lublin 1998), Kryzys moralny czy transformacja 
wartości? Studium socjologiczne (Lublin 2001), Socjologia moralności (2006), Kościół 
katolicki w Polsce w przestrzeni życia publicznego. Studium socjologiczne (Toruń 2013), 
Sens życia, wartości, religia. Studium socjologiczne (Lublin 2013), Sekularyzacja, deseku-
laryzacja i nowa duchowość. Studium socjologiczne (Kraków 2013), Podstawowe pojęcia 
socjologii religii w eksplikacji ks. Janusza Mariańskiego. Opracował i wyboru dokonał 
Marek Marczewski (Lublin 2013), Megatrendy religijne w społeczeństwach ponowocze-
snych. Studium socjologiczne (Toruń 2016), Godność ludzka – wartość ocalona? Studium 
socjopedagogiczne (Płock 2017), Kondycja religijna i moralna młodzieży szkół średnich 
w latach 1988–1998–2005–2007 (Toruń 2018); w 2015 roku w Wydawnictwie Nomos 
ukazał się pod jego redakcją Leksykon Socjologii Moralności. Podstawy – teorie – bada-
nia – perspektywy (Kraków 2015), w 2020 roku opublikowano książkę Wokół życia i dzieła 
Księdza Janusza Mariańskiego. Biografia z socjologią w tle (1940–2020), pod redakcją 
Stanisława Fela i Mariusza Zemło (Lublin 2020).

ObOleńska Diana – dr hab. prof. nadzw.; wieloletni pracownik w Instytucie Rusycystyki 
i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego; członek założyciel naukowej pracowni 
badawczej Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości, członek Polskiego Stowarzyszenia 
Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem, АИЭМ oraz członek Polskiego Towarzystwa Rusy-
cystycznego; współredaktor serii wydawniczej gdańskich rusycystów „Światło i ciemność”, 
prowadzone badania ukazały się w wielu artykułach publikowanych w Polsce i za granicą 
oraz monografiach: Путь к посвящению. Антропософские мотивы в романах Андрея 
Белого, Gdańsk 2009, De Imaginatione. О эзотерической имагинации в русской куль-
туре начала ХХ века, Gdańsk 2014.

Puślecki zDzisław w. – prof. zw. dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu; specjalista z zakresu teorii handlu międzynarodowego, regionalizacji i globalizacji 
współczesnej gospodarki światowej,  funkcjonowania  WTO w handlu międzynarodowym, 
transformacji państw Europy Środkowej i Wschodniej i ich funkcjonowania w Unii Europej-
skiej, innowacyjności i konkurencyjności, polsko-niemieckich stosunków ekonomicznych, 
stosunków ekonomicznych między Północą i Południem, strategii Unii Europejskiej dla 
wzrostu konkurencyjności globalnej, stosunków Unii Europejskiej z Chinami, współpracy 
transatlantyckiej między Europą i Stanami Zjednoczonymi Ameryki; w literaturze naukowej 
funkcjonuje „Paradoks Puśleckiego” oraz klasyfikacja środków ochrony handlowej według 
Zdzisława W. Puśleckiego; członek międzynarodowych grup naukowo-badawczych przy 
uniwersytetach i instytucjach naukowych, jak: Reseau PGV – Group de Pays de Visegrad,  
Universite Pierre Mendes France, Grenoble – Francja, członek grupy badawczej Univer-
sidade Autonoma de Lisboa, Portugalia, ekspert w Cooperation Bureau for Economic 
Research on Eastern Europe przy Deutsche Institut fuer Wirtschaftsforschung (DIW) 
w Berlinie,  Republika Federalna Niemiec, ekspert-recenzent  czasopisma „Etudes Inter-
nationale” University of Laval, Quebec, Kanada, ekspert-recenzent w University of Hawaii 
at West Oahu, Honolulu, Hawaje, USA, recenzent The International Multi-Conferences 
on Engineering and Technological Innovation: IMETI Orlando, Florida, USA, recenzent 
European International Business Academy (EIBA), University Sussex, Brighton, Wielka 
Brytania; Redaktor Naczelny „Noble International Journal of Social Sciences Research”, 
Punjab,  PAKISTAN,  członek Rady Redakcyjnej, Editorial Board Member, Global Scien-
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tific Library, Concord, California 94520, USA, członek Rady Redakcyjnej, Editorial Board 
Member  „GSL Journal of Business Management and Administration Affairs”, Concord, 
California 94520, USA; członek Rady Redakcyjnej,  Editorial Board Member „International 
Research in Economics and Finance, Published by July Press”, SINGAPORE, członek Rady 
Programowej czasopisma „WeltTrends” Poczdam, Niemcy; nagrody i wyróżnienia, między 
innymi: Złoty Krzyż Zasługi 2018, Złoty Medal za Długoletnią Służbę, 24 września 2012, 
Medal Komisji Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, 9 sierpnia 2014, Medal 
100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego 2019,  Europejski Order (Krzyż) Who is Who wraz 
z Certyfikatem Nadania 14 maja 2014, Medal Luisa de Camoesa, Universidade Autonoma 
de Lisboa, Lizbona, Portugalia, 2004, Złoty Medal – One Thousand Great Intellectuals, 
Cambridge, England, 2000; autor lub współautor ponad 1000 prac twórczych, w tym 40  
książek, wybrane tytuły: Światowa Organizacja Handlu i Unia Europejska wobec wyzwań 
we współczesnym biznesie międzynarodowym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021; 
Handel zagraniczny. Transformacja biznesu międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2021, EUROPEAN UNION AND CHINA AND THEIR PERSPECTIVES, 
Book Publisher International,  London, Tarakeswar 2020; LIBERALISM AND PROTECTIO-
NISM TENDENCIES IN CONTEMPORARY FOREIGN TRADE POLICY, Book Publisher 
International,  London, Tarakeswar 2020.

wnuk Marcin – od kilkunastu lat z powodzeniem łączy prace naukowo-badawcze z karierą 
w biznesię; absolwent historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz psychologii Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; od 2007 do 2020 roku był związany z grupą Kapi-
tałową Komputronik S.A., gdzie początkowo piastował funkcję Dyrektora Personalnego, 
a od 2012 roku został Prokurentem spółki odpowiedzialnym za obszar HR, administracji 
i logistyki; w tym czasie prowadził również start-upowe projekty dofinansowywane z Unii 
Europejskiej; od 2020 roku realizuje projekty optymalizacyjne jako konsultant oraz Inte-
rim Manager; od wielu lat prowadzi badania dotyczące psychospołecznych uwarunkowań 
zaangażowania, satysfakcji z pracy oraz motywacji odejścia, wspierając przedsiębiorstwa 
w ograniczaniu procesu rotacji pracowników; również jako autor narzędzia do diagnozy 
i interwencji w zakresie innowacyjnego klimatu organizacyjnego pomaga zarządzającym 
w kształtowaniu innowacyjnego środowiska pracy; jest też twórcą Skali Duchowości Pra-
cowników, Skali Zaufania do Przełożonego oraz Skali Wdzięczności wobec Organizacji, 
jak również współtwórcą Skali Lojalności Organizacyjnej; zainteresowania badawcze 
obejmują psychologię pracy i organizacji, psychologię religii, psychologię pozytywną oraz 
psychologię uzależnień; jest autorem około 100 recenzowanych publikacji naukowych.


