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W tym
numerze:

Co wiesz o
Danii?

Wilki szare

Pierwsza część
nowej
powieści!

...

Samych SCP jest
wiele, (około
7000), ale są
takie, o których
musieliście
słyszeć.

1. SCP 173
"Rzeźba"
(Peanut,
Orzeszek,
Fistaszek)

Identyfikator
podmiotu: SCP
173
Klasa podmiotu:
Euclid

Powstanie:
W 1993 roku SCP
173 został
przeniesiony

do jednej z
placówek fundacji,
mianowicie do
ośrodka 19.
Pochodzenie SCP
173 jest nieznane.

Specjalne
Czynności
Przechowawcze:
SCP 173
przechowywany
jest w zamkniętym
pomieszczeniu. W
celu wykonania
testów mogą do
niego wejść
trzyosobowe
grupy. Personel
musi zamknąć za
sobą drzwi na
klucz. Trzeba
utrzymywać stały

kontakt wzrokowy
z SCP 173, w
innym przypadku
zabije człowieka,
łamiąc mu kark.
Nie jest znany
sposób
poruszania się 
SCP 173, potrafi
znaleźć się przy
człowieku w ciągu
milisekundy.
Członkowie
personelu, będąc
w przechowalni
SCP 173,  mają
obowiązek
ostrzegać, kiedy
mrugną.

Opis:
SCP 173 jest
żywą statuą,

zbudowaną z
betonu i prętów
zbrojeniowych.
Rzeźba jest
pomalowana farbą
w spreju
(najprawdopodobniej
marki  Krylon).

Terminacja: 
ErRroooOrRrr
[SCP 173 nie
został podjęty
terminacji]

2. SCP 096
"Nieśmiałek"

Identyfikator
podmiotu:SCP-
096
Klasa
podmiotu:Euclid

Powstanie
Nie wiemy do
końca, jak
powstał ten SCP.
Istnieje natomiast
kilka teorii o jego
powstaniu. Ja
napiszę o tej
według mnie
najbardziej
prawdopodobnej.
Według tej teorii
SCP 096 ma
związek z królem
góry (SCP 1529).
Mianowicie ma on
być jedną z jego
ofiar. SCP 1529
poluje na
wspinaczy
górskich. 
(cd. na str. 2.)

W niedawnym wydaniu gazetki pisaliśmy o placówce SCP, dzisiaj ponownie napiszę o SCP, tym razem
opiszę pokrótce najważniejsze obiekty przetrzymywane w owej placówce.
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Społeczniaka
Działa on w podobny sposób do
SCP 096, nie można na niego
patrzeć. Jeżeli się na niego
spojrzy, ofiara nie może się ruszyć,
a po czasie zostaje zamrożona na
śmierć. W przeciwieństwie do 096,
da się przeżyć jego atak, ale udało
się to tylko nielicznym. Więc jaki
związek ma Nieśmiałek z Królem
Góry? Najprawdopodobniej
nieśmiałkiem jest Andrew Irvine.
Żeby poznać jego historię, musimy
cofnąć się aż do 1924, w którym
na Mount Everest wybrała się
grupa 12 wspinaczy, wśród których
znajdował się właśnie Adrew i jego
przyjaciel. W pewnym momencie
odeszli od reszty i poszli dalej,
następnie słuch o nich zaginął.
Ciało jego p
rzyjaciela (George Mallory) zostało
znalezione, natomiast ciała
Andrewa do dzisiaj nie znaleziono. 
Według teorii on i jego przyjaciel
spotkali się z SCP 1529, George
umarł tak jak każda ofiara Króla
Góry, natomiast Andrew odmówił
nazwanego przez 1529 "daru",
którym  najprawdopodobniej jest
szybka śmierć, sprzeciwił się
podmiotowi, a może i nawet podjął
z nim walkę.

Rozwścieczyło to Króla Góry, który
zafundował mu długie cierpienia,
przedłużając jego życie. Od
tamtego czasu jego ciało się
anomalnie zmieniło, jego ręce
mogły się wydłużyć i przystosować
się do niebezpiecznej wspinaczki
górskiej, jego skóra przez słońce
tak blisko przy szczycie góry
stałaby się cała sucha i biała.

Specjalne Czynności
Przechowawcze:
SCP 096 przechowywany jest w
hermetycznym sześcianie ze stali.
Ściany przechowalni są szerokości
5 metrów. Obowiązkiem służby jest
cotygodniowe sprawdzanie celi
pod kątem zniszczeń. W
pomieszczeniu nie może
znajdować się żadne urządzenie
nagrywające. Zabrania się
patrzenia, robienia zdjęć, czy
filmów, na których znajduję się
SCP 096. Gdy natomiast tak się
stanie, wówczas u podmiotu
uaktywniają się zdolności
anomalne. Osoba, która spojrzała
na 096, od teraz jest oznaczona
jako SCP 096-1, jest ona celem
potwora. Nieśmiałek zacznie
płakać, wrzeszczeć i rzuci się na
ofiarę.

Opis:
SCP 096 jest humanoidem, o
wysokości około dwóch metrów.
Nie posiada on żadnej masy
mięśniowej. Jego ramiona nie
odpowiadają proporcjonalnie
reszcie obiektu. Każda z rąk 096
mierzy około 1,5 metra. Skóra jest
całkowicie pozbawiona pigmentu,
nie posiada owłosienia. Żuchwa
podmiotu może się opuścić,
tworząc cztery razy większy otwór
gębowy niż u człowieka. SCP 096
jest ślepy, jego oczy są
pozbawione gałek ocznych. 
SCP 096 potrafi biec z szybkością
od 35 km/h do nie wiadomo ilu.
Podmiot jest odporny na wszelką
broń. Nie da się go praktycznie
zabić, gdyż posiada tylko kości. 

Terminacja:
Nieśmiałkiem zajmował się Dr.
Dan, miał zabezpieczyć oraz
badać podmiot. Podczas badań i
wielu testach na SCP 096, Dr. Dan
doszedł do wniosku, że 096 jest
zagrożeniem dla ludzkości. Chciał
on doprowadzić do terminacji SCP
096. Niestety, rada O5
zlekceważyła jego ostrzeżenia. Dr.
Dan, aby pokazać radzie, jak
niebezpieczny może być
nieśmiałek, postanowił wypuścić
go na wolność. Skutkowało to
śmiercią wielu cywilów.
Prowadzący projektu SCP 096 w
końcu doczekał się swojego
marzenia.  Została mu zlecona
terminacja SCP 096, ale i również
mu miała zostać wymierzona kara
śmierci za wypuszczenie podmiotu
na wolność i za bycie
odpowiedzialnym za śmierć setki
osób. Razem przeprowadzono 27
prób terminacji SCP 096, i to ta 27
okazała się skuteczna. Do
wyeliminowania Nieśmiałka użyto
m.in. SCP 106, którego po długiej
walce 096 pokonał, SCP 597, 
(cd. na str. 3.)

... Pixabay



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 292 03/2022 | Strona 3 
www.juniormedia.pl Express

Społeczniaka

"Wilk"
rozdział pierwszy, część pierwsza

którego Nieśmiałek poddał się
efektowi, ale nie skutkował
niczym. Dr. Dan wpadł na
pomysł, aby pokonać SCP, na
którego nie można patrzeć SCP, 
na którego trzeba patrzeć, czyli
"Rzeźbą" (SCP 173). SCP 173
zabija ludzi łamiąc kark, to samo
miał zrobić z SCP 096. Po
wpuszczeniu SCP 173 do celi
SCP 096, w ciągu kilku sekund
Nieśmiałek leżał już ze złamanym
karkiem, niestety to go jeszcze
nie zabiło. Personel placówki
włożył SCP 096 worek na głowę.
Następnie wlali mu do jego ust
jadowity kwas, który bardzo
szybko zaczął się
rozprzestrzeniać po ciele
Nieśmiałka. SCP 096 powoli
zaczął się rozpuszczać. Personel
miał ochronę przed kwasem na
twarzy, ale nie mieli ochrony
przed twarzą SCP 096.
Rozwścieczony Nieśmiałek ruszył
na personel, który zaczął
strzelać. Dzięki kwasowi, który
rozpuszczał całe ciało 096 oraz
jego złamanemu karkowi, pociski
w końcu zaczęły efektywnie
działać. SCP 096 upadł na
podłogę, desperacko próbował
wstać, ale personel dalej strzelał,
co mu uniemożliwiało
kontynuowanie ataku. Kiedy
ostrzał w 096 się zakończył, na
podłodze pozostał tylko kwas i
wielka kałuża furii oraz
nienawiści.

W kolejnym numerze gazetki
znajdziecie dokończenie tego
artykułu.

Alex Capparè

Obudziła mnie
mama. Ojciec
zwołał resztę
watahy na
polowanie. "To
twój wielki
dzień,
córeczko." -
powiedziała do
mnie mama. To
była prawda.
Było to moje
pierwsze
polowanie w
życiu. Ojciec
nie wierzył w
moje
powodzenie. Do
tej pory nic nie
upolowałam.
Nawet jeża.
Ojciec kazał mi
trzymać się ze
słabszymi
łowcami, bojąc
się, że zepsuję
polowanie. W
przeciwieństwie
do
towarzystwa,
szybko
wpadłam na
trop zwierzęcia.

Ruszyłam za
tropem dużego
jelenia. Zwierzę
nie było daleko i
był to ranny
osobnik. Nie
wiedziałam, jak
go zaatakować,
więc po prostu
rzuciłam się mu
do gardła. Po
chwili zwierzę
leżało martwe.
Zaczęłam
ciągnąć
zdobycz do
nory. Reszta już
dawno wróciła z
polowania,
które się nie
powiodło. Na
mój widok
wszyscy byli
mocno
zdziwieni, bo po
pierwsze
myśleli, że mnie
zabito, a po
drugie - nie
spodziewali się,
że cokolwiek
upoluję. Ojciec
podbiegł

do jelenia i
obwąchał go.
Jeleń miał wbity
w nogę wielki
kolec cierniowy,
więc nic
dziwnego, że
nie mógł
biegać. Kiedy
zjedliśmy,
zaczęło świtać i
wszyscy poszli
spać.
Przynajmniej
tak mi się
wydawało. Gdy
się obudziłam,
nikogo nie było
w norze ani na
naszym terenie.
Możliwe, iż
pomyśleli, że
poradzę sobie
sama.
Postanowiłam
poszukać
miejsca na
norę. W miejscu
starej nie było
samca, więc nie
było nikogo, kto
by odpędził
intruzów.

Postanowiłam
zrobić norę  w
ukrytym,
przestronnym
miejscu. Jednak
nie było łatwo
takie znaleźć.
Wszystkie takie
miejsca były
zajęte przez
dziki i sarny. Z
sarnami nie
było problemu,
tylko że jeden
wilk przeciwko
stadu saren-
głupio by to
wyglądało.
Niedługo ciąg
dalszy!

Helena Kryńska

Wilk! Pixabay
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Wilki szare

Dania

Wilki szare to
cudowne, ale
zarazem
niebezpieczne
zwierzęta.
Zamieszkują
lasy, równiny,
tereny bagienne
oraz góry 
Ameryki
Północnej. 
Zwykle
terytorium
zajmowane
przez watahę to
100–300 km,
ale wielkość

ta zależy od
dostępności
pokarmu i
terenu. Wilk jest
w stanie w dobę
pokonać
dystans
kilkudziesięciu
kilometrów. W
poszukiwaniu
partnerki samiec
potrafi w ciągu 2
tygodni przebyć
ponad 600 km.
Ludzie jednak
nie przepadają
za wilkami,

dlatego że
atakują one
wioski oraz
zjadają owce.
Jednak jak wilk
jest
przestraszony,
zdarza się, że
zaatakuje nawet
człowieka.

Olga Sawicka

Dania ma ponad dwukrotnie więcej rowerów (4,2 mln)
niż samochodów (1,8 mln), a oto kilka ciekawostek o
tym nordyckim kraju:

1. Dania ma 443 wyspy, a tylko 76 z nich jest
zamieszkanych.
2. Duńska monarchia jest najstarszą zachowaną
monarchią na świecie i istnieje od ponad 1000 lat.
3. Dania jest uważana za najszczęśliwszy kraj nie
tylko w Europie, ale na całym świecie.
4. Przeciętny mieszkaniec Danii ma maksymalnie
około 50 km do wybrzeża.
5. Duńczycy piją po około 4 filiżanki kawy dziennie, co
daje około 23 291 052 filiżanek kawy, które Duńczycy
wypijają w ciągu jednego dnia.
6. Grenlandia od 1953 r. jest częścią terytorium
Królestwa Danii.
7. W Danii jest 11,771 km linii brzegowej, która jest
dłuższa niż Wielki Mur Chiński.
8. Najwyższy punkt w Danii ma tylko 170 metrów
wysokości (wzgórze zwane Møllehøj).

Mikołaj Wojdyła
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