Podziękowania

Dziękuję wszystkim moim magistrantkom i magistrantom, którzy

dali się namówić na empiryczną eksplorację szeroko rozumianego zjawiska myślenia spiskowego. W szczególności pragnę złożyć
podziękowania następującym osobom: Monice Irzyckiej, Annie
Ejsmont, Hannie Volik, Marcinowi Gierasimiukowi, Aleksandrze
Karczmarczyk, Milenie Jędrych, Natalii Trzeciak, Małgorzacie
Kabat, Arlecie Piłat, Marcinowi Johnowi, Natalii Skrzypińskiej,
Aleksandrze Mazowieckiej-Galas. Część z zebranych przez nich
danych opisuję na dalszych stronach niniejszej książki. Przedstawiam je obok badań światowej sławy autorytetów z dziedziny,
jak również obok badań własnych. Tytuły prac magisterskich, podobnie jak wszystkich cytowanych publikacji, znajdują się w „Literaturze cytowanej”. Niektóre z przedstawionych tu wyników
opisywałam już wcześniej w artykułach polskich i zagranicznych
– ich dane również są zamieszczone w „Literaturze...”. Zamysłem
tej książki jest bowiem przedstawienie, zintegrowanie i zebranie
w jednej publikacji wszystkiego, lub prawie wszystkiego, co do
dziś wiadomo o psychologicznych mechanizmach i uwarunkowaniach myślenia spiskowego. Brakuje takiej publikacji w języku polskim. Nie znam również książek w innych językach, które w sposób kompleksowy, nie zaś wycinkowy, prezentowałyby
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zagadnienia związane z psychologią myślenia spiskowego. Mam
nadzieję, że niniejsza pozycja choć trochę wypełni tę lukę, a badania nad psychologicznymi aspektami myślenia spiskowego będą
się rozwijać intensywnie.
Korzystając z okazji, jaką jest moment składania tej książki do
druku, pragnę podziękować Profesorowi Mirosławowi Kofcie za
to, że wiele lat temu zwrócił moją uwagę na wówczas bardzo słabo poznane zjawisko myślenia spiskowego. Było to dawno temu,
właściwie w zeszłym stuleciu, gdy jako studentka trzeciego roku
psychologii pisałam pracę pod Jego kierunkiem. Dziękuję Panie
Profesorze!
Opisane w niniejszej książce badania własne były finansowane między innymi ze środków Wydziału Psychologii Uniwersytetu
Warszawskiego, BST 1678/14, BST 1646/04, BST 1650/07, BST
1545/28, BST 1445/04. Przeprowadzenie części badań oraz sfinansowanie niniejszej publikacji było możliwe dzięki funduszom
przyznanym mi w ramach grantu OPUS Narodowego Centrum
Nauki (nr 2013/09/B/HS6/02626), pt: „Psychologiczne mechanizmy wiary w teorie spiskowe”.
Warszawa, lipiec 2015

