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Janusz Mariański
Uczony – Mistrz – Przyjaciel. Tak o ks. prof. Januszu Mariańskim mówią ci, którym dane było go
poznać. To człowiek wielkiego serca i umysłu, a przy tym człowiek wielkiej wiary. Jedną z głównych
subdyscyplin socjologicznych stanowiących pole jego aktywności jest socjologia moralności. W centrum
zainteresowań ks. Mariańskiego zawsze stoi człowiek – zwyczajny, z bagażem wad i zalet, ze
wszystkimi swoimi ułomnościami. Ks. prof. mówi, że „człowiek – mimo swej historycznej zmienności
– jest najbardziej trwałą wartością i istotą godną szacunku”. (…) Swoją postawą uczy kochać Ojczyznę
i ostrzega przed zagrożeniami. Pokazuje, że w gąszczu codziennych spraw warto odnaleźć to, co
najistotniejsze, warto słuchać głosu sumienia, warto pamiętać, czym jest prawdziwy patriotyzm. (…)
Podkreśla, że powinniśmy – wzorem naszych przodków – pielęgnować tradycyjne wartości. Mają one
bowiem doniosłe znaczenie w kreowaniu przez jednostkę indywidualnego sensu życia, są jedynym
wyznacznikiem uzasadniającym sens ludzkiej egzystencji. (…)
Ks. prałat prof. zw. dr hab. Janusz Mariański urodził się 06.09.1940 roku w Borowie (woj.
mazowieckie). Studia filozoficzno-teologiczne ukończył w 1964 roku w Wyższym Seminarium
Duchownym w Płocku, zaś studia specjalistyczne z zakresu nauk społecznych na Wydziale Filozofii
Chrześcijańskiej KUL w latach 1965-1968 (magisterium – 1968, doktorat – 1972, habilitacja – 1979,
profesor nadzwyczajny – 1989, stanowisko profesora zwyczajnego – 1992). W latach 1984 – 1987 był
kierownikiem Sekcji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych, a do 2012 kierownikiem Katedry
Socjologii Moralności w Instytucie Socjologii KUL. (…) Ksiądz Profesor Janusz Mariański należy do
najwyżej cenionych specjalistów w swojej dziedzinie. Jego działalność wielokrotnie była zauważana
i nagradzana. (…) Przyznanie wyróżnienia „Narodowi i Ojczyźnie” Księdzu. prof. Mariańskiemu –
wybitnemu uczonemu uznawanemu za współtwórcę i niekwestionowany autorytet współczesnej
polskiej socjologii religii i moralności – jest doskonałą okazją do wyrażenia szacunku dla jego
długoletniej aktywności naukowej i postawy moralnej. Jest hołdem złożonym człowiekowi, który
swoim życiem udowadnia, że w niestabilnym i chwiejnym świecie, w którym żyjemy, najistotniejsze
i niezwykle potrzebne są ponadczasowe wartości i ideały. Człowiekowi, który nie tylko wierzy
w prawdę, uczciwość, sprawiedliwość, ale je w swoim życiu pielęgnuje, utrwala i przekazuje innym.
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