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SCP - Secure. Contain. Protect.

SCP

SCP, organizacja,
która ma na celu
chronienie
ludzkości przed
światem
anomalnym. Ma
ona na celu
przekonanie ludzi,
że otaczający
nasz świat jest
normalny.
Fundacja ta
przechowuje
anomalne
podmioty SCP.
Obiekty

SCP mogą być
wszystkim, od
krwiożerczych
potworów, do
malutkich
słodziutkich
misiaczków. Idea
SCP oficjalnie
powstała 22
czerwca 2007
roku. Istnieją
również gry
związane z SCP. 

Czy fundacja
SCP istnieje?

Nie. Jest to tylko
koncepcja tego,
jak naprawdę
mógłby wyglądać
świat, czy to
prawda czy nie,
tego nie wiemy.
Fundacja SCP
została
wymyślona przez
grupę pisarską, a
nie przez rząd
jakiegoś państwa.
Organizacja ta
może istnieć, ale
na pewno

nie wygląda tak,
jak jest ona
opisywana i raczej
ma inną nazwę, a
to, czy wierzycie
w anomalie, czy
nie, zostawiam
wam. 

Co to jest tak
naprawdę ta
fundacja?

SCP jest
organizacją
mającą na celu

chronienie
ludzkości przed
światem
anomalnym. Nie
wiadomo o niej
zbyt dużo, gdyż
na początku była
to tajna
pozarządowa
fundacja, która w
jakiś sposób
została
upubliczniona.

(cd. na str. 2.)
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Społeczniaka
Czym dokładnie są podmioty SCP?
Są to anomalie o
nadprzyrodzonych mocach, które
fundacja SCP znalazła i przeniosła
do jednej z placówek. Samych
SCP jest około 7000, lecz
większość z nich jest w trakcie
"odkrywania", gdyż nie mają one
dokończonego raportu. Większość
SCP to humanoidy, są też takie
pochodzenia ludzkiego lub po
prostu ludzie.

Jak funkcjonuje fundacja SCP?

W placówce SCP pracują
naukowcy, którzy badają działanie
obiektów i tworzą raporty, które
można przeczytać na stronie SCP
Wiki. Do badań SCP jest
wykorzystywany personel Klasy D,
czyli personel z uprawnieniami
poziomu zerowego. Są to
najczęściej więźniowie skazani na
karę śmierci, którzy zamiast
śmierci dobrowolnie wybrali
poddanie się testom. Dla
organizacji SCP pracuje również
MFO, czyli Mobilne Formacje
Operacyjne, są to specjalne grupy
tworzone przez fundację, najlepsi z
najlepszych, wzywani tylko
podczas sytuacji krytycznej.
Często są to oddziały zbrojne, ale
mogą być to hakerzy, lekarze czy
po prostu zwykli ludzie, znający się
w danej dziedzinie naukowej.
Fundacją SCP zarządza rada O5,
składa się ona z 13 członków,
których tożsamości nie są znane.

Podmioty SCP są dzielone na
kilka klas:

Safe - SCP umieszczone w
kategorii "Safe" są podmiotami
bezpiecznymi. Nie sprawiają
problemów w zabezpieczeniu. Nie
zabiją człowieka, dopóki ich nie
aktywuje.

Euclid - SCP umieszczone w
kategorii "Euclid" są podmiotami,
które mogą sprawiać problemy w
zabezpieczeniu, są to podmioty
myślące. Potrafią zabić człowieka.

Keter - SCP umieszczone w
kategorii "Keter" są podmiotami,
które przy naruszeniu przechowalni
będą zdatne do szybkiej ucieczki.
W praktyce nie da się ich
zabezpieczyć.

Apolyon - podmioty z kategorią 
Apolyon są anomaliami zdatnymi
do zniszczenia świata. Do
przechowania ich trzeba użyć
innych podmiotów SCP.

Thaumiel -  podmiot z kategorią
Thaumiel  są anomaliami, które
same w sobie są przechowalnią
dla siebie i innych SCP.

Inne organizacje

W świecie fundacji SCP istnieją
również inne organizacje
popierające lub niepopierające
działanie fundacji, a także
organizacje religijne. 

Są to między innymi:

Rebelia Chaosu - ich głównym
celem, jest powodowanie chaosu,
wykorzystując do tego podmioty
SCP skradzione od fundacji. 

Ręka Węża - organizacja,
walcząca o prawa bytów
anomalnych. Mają oni na celu
uwolnić wszystkie SCP i dać im
prawo do życia. Chcą oni
wprowadzić pokój między ludźmi a
innymi stworzeniami.

Kościół Zepsutego Boga -
organizacja czcząca Mehkane,
boga metalu. Uważają oni, że
ludzkość wywodzi się właśnie od
niego, nienawidzą Yaldabaoth,
bogini mięsa. Uważają, że mięso
doprowadzi do upadku ludzkości.

Sarkiści - organizacja czcząca
Yaldabaoth, bogini mięsa. Uważają
mięso za świętość. Mają na celu
zniszczyć ludzkość oraz uwolnić
ich boginię z klatki Mekhane.

Alex
Mikołaj Szymański
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Wyspy Owcze

Wyspy Owcze są tak jak
Grenlandia zależne od Danii.
Oto kilka faktów o Wyspach
Owczych: 

1. Są dwa języki urzędowe: duński
i farerski.
2. Stolicą jest Thorshavn, którą
zamieszkuje 12 375 osób.
3. Całkowita powierzchnia tych
wysp to 1399 km kwadratowych.
4. Populacje tych wysp to około 52
337 ludzi.
5. Archipelag tworzy 18 głównych
wysp wulkanicznych o powierzchni
górzystej.
6. Na początku numerów z tych
wysp jest +298. 
7. Na końcu stron internetowych z
tych wysp jest fo.

Mikołaj Wojdyła

Wyspy Owcze

W klasie 5a
odbyła się
zdalna wigilia
klasowa,
ponieważ
mieliśmy
kwarantannę i
nie mogliśmy
przyjść do
szkoły. 
Na dodatek
nasza
wychowawczyni
nie mogła
prowadzić lekcji
z różnych
przyczyn. 
Na początek
naszej Wigilii,
czyli na
pierwszej lekcji,
połączyliśmy się
z panem

Bartkiem i
graliśmy w
głuchy telefon
na specjalnej
stronie
internetowej.
Potem mieliśmy
długą przerwę,
a po niej
połączyliśmy się
znowu na
Zoom, ale
zamiast lekcji
były szkolne
jasełka, któe
mogliśmy
oglądać na
żywo. 
Po
przedstawieniu
mieliśmy długą
przerwę i nie
mieliśmy

ani jednej lekcji.
Trochę dziwnie,
że robiliśmy to
co chcemy
przez cały dzień
szkolny,
zamiast lekcji
świątecznych.

Nie za bardzo
podobała nam
się ta Wigilia.
Wolelibyśmy
spotkać się na
żywo, nie na
Zoomie. :)

Maja Witczak,
Weronika
Starzec

Zdalna Wigilia Klasowa
:)

:)
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Ogłoszenie, które zmieni
twoje życie o 360°!

Szwajcaria

Hej, musisz być
piękną osobą,
jeżeli to czytasz,
jednak
przejdźmy do
rzeczy. Mam
dużo do
opowiadania
jeśli chodzi o
BABYMETAL,
ale moi
przyjaciele
niestety nie
chcą ze mną o
tym rozmawiać,
a mój brat
wyśmiał mnie
za to, że
dostałam na
święta ich płytę
:'(. Jednak do
czego ja dążę?
Dążę do tego,
że jeśli jesteś

zainteresowany
tym tematem, to
na przerwie, jak
będziemy
stacjonarnie,
przyjdź, podejdź
do mnie i
pogadamy. 

Najlepiej
spotkajmy się
na tym głównym
korytarzu, tam
gdzie jest
sekretariat. 
Mój wygląd,
abyś mógł mnie
znaleźć: mam
ciemnobrązowe
włosy, które
zazwyczaj mam
spięte w kitkę,
mam prawie
czarne

tęczówki.
Zazwyczaj będę
w bluzie - szarej
albo niebieskiej,
będę raczej
czekać przy tym
stoliku obok
sekretariatu. 

Myślę, że ktoś
będzie chciał ze
mną pogadać :(.

Czekam z
niecierpliwością! 

Zoha

Szwajcaria to piękny, górzysty kraj.
A oto kilka faktów o Szwajcarii:

1. Ma aż cztery języki urzędowe: francuski, włoski,
niemiecki i retoromański.
2. Szwajcaria nie ma formalnie stolicy - jej funkcję
pełni Berno.
3. Prezydentem tego kraju jest Guy Parmelin.
4. Ten kraj nie posiada dostępu do morza.
5. Szwajcaria podzielona jest na 26 kantonów.
6. Populacja tego kraju wynosi około 8 526 932 osób.
7. Graniczy z Austrią, Francją, Liechtensteinem,
Niemcami i Włochami.
8. Najwyższy szczyt w Szwajcarii to Dufourspitze -
osiąga 4634 m n.p.m.

Mikołaj Wojdyła

Szwajcaria
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