WPROWADZENIE
Lata dziewi89dziesi:te XX w. w naszym kraju to okres zmian. S: to przede wszystkim przekszta$cenia ustrojowe, ale równolegle do transformacji
spo$eczno-politycznych dokonuj: si8 szybkie przewarto+ciowania w sferze
kultury i +wiadomo+ci jednostek. Odbijaj: si8 one tak>e na kszta$cie i funkcjonowaniu polskiej rodziny, a tym samym mog: mie9 wp$yw na procesy
mi8dzypokoleniowego przekazu tradycji kulturowej, stanowi:ce konieczny
czynnik podtrzymywania to>samo+ci kulturowej spo$ecze2stwa. Religia katolicka stanowi integralny sk$adnik kultury spo$ecze2stwa polskiego, a tym
samym wi8kszo+ci polskich rodzin; dlatego te> przekszta$cenia wzorów religijno+ci wydaj: si8 kwesti: o istotnym znaczeniu i elementem koniecznym
dla zrozumienia ca$o+ciowego obrazu przemian w mi8dzypokoleniowym
przekazie wzorów kulturowych w polskich rodzinach w okresie przechodzenia do demokracji.
Podejmowanie zagadnie2 dotycz:cych funkcjonowania wspó$czesnej polskiej rodziny, w tym tak>e rodziny górno+l:skiej, wydaje si8 potrzeb: chwili. Z jednej bowiem strony w rodzinie, czy na rodzinie, odbijaj: si8 wszelkie
procesy zachodz:ce w makrostrukturze spo$ecznej, politycznej, gospodarczej,
gdy> podlega ona wp$ywom zarówno wewn8trznej sytuacji w kraju, jak równie> zewn8trznym oddzia$ywaniom kultury spo$ecze2stw krajów wysoko
rozwini8tych, a z drugiej strony to w$a+nie rodzina i jej kondycja ma wp$yw
na +wiadomo+9 jednostek oraz na kszta$t przeobra>e2 w skali makrospo$ecznej.
Do rozwa>a2 nad kwesti: mi8dzypokoleniowego przekazu wzorów religijno+ci mi8dzy pokoleniami w rodzinach wykorzystane zosta$y badania
polskich socjologów, przede wszystkim te z lat dziewi89dziesi:tych. Poj8cie
wzoru religijno+ci, jako mieszcz:cego si8 w kategorii wzorów kulturowych,
rozumiane jest przy tym bardzo szeroko. Obok zachowa2 obejmuje ono tak>e sposoby my+lenia i uczucia, czyli wszelkie formy aktywno+ci zewn8trznej i wewn8trznej cz$owieka pojmowanego w swojej integralno+ci, a podlegaj:ce okre+lonym regularno+ciom, prawid$owo+ciom. Na szczególn: uwag8 zas$uguj: badania po+wi8cone dok$adnie temu zagadnieniu, które przeprowadzone zosta$y w pierwszej po$owie lat dziewi89dziesi:tych (1993 r.)
przez Zak$ad Socjologii Wiedzy Uniwersytetu l:skiego pod kierunkiem
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prof. dr. hab. Wojciecha wi:tkiewicza. Obejmowa$y one rodziny pe$ne, mieszkaj:ce na terenie kilku miast Górnego l:ska i posiadaj:ce dzieci w wieku szko$y +redniej lub pierwszych lat studiów1.
Analiza mi8dzypokoleniowego przekazu wzorów religijno+ci kolejnych
pokole2 w naszym kraju wydaje si8 szczególnie ciekawa ze wzgl8du na odmienno+9 uwarunkowa2 >ycia poszczególnych pokole2: dziadkowie, prze>ywaj:cy swe lata m$odzie2cze w okresie wojny lub bezpo+rednio po niej,
rodzice, których m$odo+9 przypad$a na lata sze+9dziesi:te – siedemdziesi:te
i wspó$cze+nie >yj:ce pokolenie dzieci. Ka>de z tych pokole2 dojrzewa$o
w innym ustroju gospodarczym, klimacie politycznym, spo$ecznym i kulturowym. W trakcie ich >ycia nast8powa$y równie> zmiany stosunku w$adzy
do religii, miejsca religii i pozycji Ko+cio$a w >yciu spo$ecznym, a tak>e
przeobra>enia w samym Ko+ciele i sposobie jego funkcjonowania w zmieniaj:cej si8 rzeczywisto+ci.
Zmiany zachodz:ce w okresie dochodzenia do demokracji mog: odbija9
si8 równie> na przekazie religijno+ci pomi8dzy pokoleniami. Rodzina, stanowi:ca dotychczas silny podmiot przekazu warto+ci religijnych i przeciwstawiania si8 sterowanej laicyzacji, zostaje obecnie wystawiona na dzia$anie
innych procesów, m.in. rosn:cej na sile sekularyzacji spontanicznej. Religia
i Ko+ció$ pozbawiane zostaj: swej dawnej funkcji wspierania spo$ecznej
opozycji wobec systemu totalitarnego. Wp$ywa to na zmiany w religijno+ci
ca$ego spo$ecze2stwa polskiego, zarówno na p$aszczyFnie „wiary narodu”,
podtrzymywanej niejako w swoim charakterze przez ateizuj:ce wp$ywy rz:dów realnego socjalizmu, a tak>e religijno+ci codziennej, która zmienia si8,
zmierzaj:c w kierunku form spotykanych powszechnie w krajach zachodnioeuropejskich.
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