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Abstrakt:
Tekst dotyczy problematyki zjawiska przemiany rzeczywistości za pomocą językowej manipulacji 

znaczeniami symboli i pojęć kluczowych dla narracji o rzeczywistości partii politycznych, w kontekście 
przemiany tego zjawiska na skutek katastrofy smoleńskiej i następującego po nim zjawiska krótko-
trwałego zastąpienia rzeczywistości nową wytworzoną tuż po katastrofie. Przedstawia związek teorii 
relatywizmu językowego Sapira-Whorfa z koncepcją społecznego tworzenia rzeczywistości Bergera  
i Luckmana w kontekście próby uchwycenia kampanii prezydenckiej Jarosława Kaczyńskiego  
w paradygmacie konstruowania językowego rzeczywistości społecznej ze wskazaniem kluczowych 
wypowiedzi i ich zmiany w czasie, a także pozostawiony po wyborach bałagan w rzeczywistościach i jego 
konsekwencje, które ukazały się zupełnie inne dla organizacji partyjnych niż dla ogółu wyborców.

Abstract: 
The study deals with the phenomenon of reality transformation by means of semantic modification 

and change of meanings of key concepts in narrative about the reality.  It explains how political parties 
undertook such an attempt and the context of the transformation of this phenomenon as a result  
of the Smolensk plane crash  and subsequent short-term replacement of before crash reality with  
a new reality constructed just after the event. Deals with relationship of Sapir-Whorf theory of Lingu-
istic relativism with the concept of Social Construction of Reality by Berger and Luckman. The context 
of teoretical frame is the Jaroslaw Kaczynski’s presidential campaign of 2010 with the focus on key 
statements of the candidate and their changes over time. Concluding with the problem of disorder  
in the realities after the presidential elections and the consequences of which appeared to be completely 
different for the organization of the party than the general population.
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