
Wydawnictwo

zaprasza na dwugodzinny 

W Y K Ł A D  

Michała Knihinickiego

„1966–2016: 
pół wieku satanizmu współczesnego”

składający się z trzech części:

1. Wstęp do satanizmu współczesnego

2. Kościół Szatana

3. Satanizm współczesny poza Kościołem Szatana

Odbędzie się

26 czerwca 2016
w Szczecinie.

Każdy uczestnik na miejscu otrzyma pamiątkowy bilet
oraz lampkę czerwonego wina.

W formie rekwizytów na sali będą obecne:
 oryginalne (amerykańskie) wydania dwóch najważniejszych książek LaVeya:

The Satanic Bible & The Satanic Rituals
 pierwsze polskie wydanie Biblii Szatana (twarda oprawa, wyd. Mania, 1996)

[od dawna niedostępne w normalnej sprzedaży]
 reszta polskich przekładów książek „czarnego papieża”

 
Po wykładzie i dyskusji w sali (16:00–19:00) odbędzie się spotkanie 

ze wszystkimi chętnymi do rozmowy o satanizmie w jednym ze szczecińskich lokali.

Koszt biletu: 40 zł



WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY:

CZAS:

26. 06. 2016 (niedziela)
godz. 16:00

Bezpośrednio po wykładzie będzie czas na pytania słuchaczy.
Rozpoczęte dyskusje będą dokańczane podczas późniejszego spotkania w lokalu.

Wówczas będzie można również zadawać wszelkie pytania związane z satanizmem.

MIEJSCE:

Willa West-Ende
al. Wojska Polskiego 65

(przy Placu Szarych Szeregów)
Szczecin Główny, Centrum

Dla przybyłych spoza Szczecina: 
Taksówki, które stoją pod dworcem są znacznie droższe

niż te na telefon, oto kilka sprawdzonych tanich korporacji:

Partner Taxi: 91 812 61 26

City Taxi: 914 335 335

Taxi 4 You: 91 194 64

ABY KUPIĆ BILET 

należy zrobić przelew o wartości 40 zł
na drugie konto wydawnictwa The Serpent:

23 1050 1559 1000 0092 2133 3744
oraz tego samego dnia napisać do nas maila 

informując o dokonaniu przelewu i podając swoje imię i nazwisko,
po czym my dokończymy procedurę zakupu biletu.

Bilety można kupować do północy 23 czerwca. 

Ilość miejsc ograniczona.



Wykład będzie przede wszystkim naukowy, ponieważ skupię się w nim na podaniu dużej ilości 
faktów nt.  satanizmu i obaleniu różnorakich mitów – głównie o życiu LaVeya, o pionierskości 
Kościoła  Szatana,  o  satanizmie  przed 1966  rokiem oraz  o  naturze  samego satanizmu.  W tym 
samym  jednak  wykładzie  będę  posługiwał  się  pojęciem  „prawdziwego  satanizmu”,  które 
naukowym  z  pewnością  nie  jest,  a  zatem  wyjdę  poza  obszar  czystego  naukowego  dyskursu. 
Natomiast w zakończeniu wyjdę całkowicie  z roli  naukowca i  wystąpię jako satanista zaanga-
żowany w rozwój swojej religii.

Jeśli jesteś satanistą lub interesujesz się satanizmem, 
musisz świętować z Nami ten wyjątkowy jubileusz!

Wielkie Post Scriptum:

26. 06. 2016 mija również dokładnie

30 lat istnienia

POLSKIEGO SATANIZMU MŁODZIEŻOWEGO,

który symbolicznie narodził się podczas „czarnej mszy”
odprawionej  26. 06. 1986

w mrocznej Wieży Bismarca w... Szczecinie!

Co prawda nie identyfikujemy się zupełnie z tą odmianą „satanizmu”

(która była po prostu wyrazem młodzieżowego buntu wobec norm i zasad społecznych 
i która polegała na pisaniu sprayem „Ave Satan!” na klatkach schodowych i demolowaniu cmentarzy, 

czasem na kradzieżach i pobiciach nieletnich po wypiciu taniego wina)

i która (na szczęście) nie istnieje od dobrych 15 lat,

ALE

jest to również część historii polskiego satanizmu,
a (przypadkowa) zbieżność miasta jest niesamowita.

Szczecin zawsze był miastem Szatana!

Historii POLSKIEGO satanizmu współczesnego
będzie poświęcona ostatnia część wykładu.

Wyjaśnię też wtedy znaczenie powyższego zdania o sataniczności Szczecina,
którą rozumiem szerzej, niż tylko w nawiązaniu do satanizmu sensu stricto.


