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Wprowadzenie 

 

Wiedźmin 3: Serca z Kamienia to pierwszy obszerny dodatek do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. 
Niniejszy poradnik przygotowany został z myślą o weteranach podstawowej wersji gry, mimo 
to zawiera szczegółowy opis zadań głównych i pobocznych. Znajdziesz w nim informacje 
o kolejnych celach zadań, ilości przeciwników na swojej drodze, a w trudniejszych 
momentach informacje o sposobach rozwiązywania zagadek, znajdywaniu ukrytych 
przedmiotów oraz decyzjach i ich konsekwencjach. Zadania poszukiwania skarbów i 
zlecenia wiedźmińskie zostały bardzo szczegółowo opisane, aby użytkownik poznał 
skuteczne metody walki z potworami oraz nie natrudził się przy poszukiwaniu 
wartościowych artefaktów. Wszystkie dostępne zadania możesz sprawdzić w rozdziale z listą 
dostępnych zadań, dla osób które chcą ukończyć grę w 100%. Gra udostępnia także nowe 
elementy wiedźmińskiego rynsztunku, których także nie mogło zabraknąć w poradniku. 
Twórcy przygotowali również nowe osiągnięcia/trofea, które w zajęły istotne miejsce i 
zostały szczegółowo opisane pod kątem ich odblokowania. Pojawia się również nowa 
funkcjonalność, jaką jest zaklinanie przedmiotów - bardzo kosztowne i umożliwiające 
zdobycie wyśmienitych ulepszeń usługi, których lista została przedstawiona w specjalnie im 
przygotowanym rozdziale. Nie zabrakło także opisu pomniejszych elementów gry, jakimi są na 
przykład karty do gry w Gwint i przeciwnicy, którzy pozwalają je zdobyć, nierzadko tylko raz 
w trakcie rozgrywki. Nie zabrakło także uwzględnienia romansu Geralta z dawną 
przyjaciółką Shani ze wskazaniem kluczowych elementów, by doprowadzić go pomyślnie do 
punktu kulminacyjnego. 

Gra Wiedźmin 3: Serca z Kamienia to pierwsze duże rozszerzenie przygotowane z myślą o 
fanach gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Dla graczy przygotowano całkowicie nowe opowiadanie 
niepowiązane z historią opowiadaną w podstawowej wersji gry. Dodatek przygotowany jest dla 
weteranów "podstawki" i oferuje znacznie zwiększony poziom trudności, nowych przeciwników i 
oryginalny ekwipunek. Wiedźmin Geralt mierzy się z nowymi wyzwaniami, poznaje dawnych 
znajomych, a całość zawarta jest w rozszerzonym o nowe lokacje świecie gry. 

Patrick "YxU" Homa (www.gry-online.pl) 
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Informacje o poradniku 

 

Poradnik do Wiedźmin 3: Serca z Kamienia został przygotowany w oparciu o konwencję 
poradnika do podstawowej wersji gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Skupia się on jednak jedynie na 
elementach rozszerzenia przy założeniu, że gracz zapoznany jest z mechaniką gry. Mimo to, 
poradnik skupia się szczegółowo na opisie ukończenia zadań głównych i pobocznych oraz 
zleceń wiedźmińskich. Zadania poszukiwań skarbów zostały opatrzone szczegółowo z 
przygotowanymi zrzutami ekranu, pomagającymi w odnajdywaniu ukrytych zagadek i 
wartościowych przedmiotów. 

Większość zadań z DLC odbywa się w północno-wschodniej części mapy krainy Velen oraz 
Oxenfurcie i Novigradzie. Z tego względu mapa świata została podzielona na dwie części - 
wschód i zachód - na których zawarto kluczowe punkty zainteresowań. W przypadku, gdy 
istotne miejsce rozpoczęcia zadania/znalezienia kluczowego elementu nie znajduje miejsca na 
mapie, w rozdziale poświęconemu temu zadaniu znajdować się będzie wycinek mapy z 
oznaczeniami. 

Oznaczenia użyte w poradniku:  

Brązowy - Kolorem tym oznaczone zostały postaci niezależne oraz potwory 

Niebieski - Kolor ten użyty został do wyróżniania nazw lokacji 

Zielony - Koloru tego użyty do zaznaczania miejsc odnajdywania lub otrzymywania nowych 
przedmiotów 

Pogrubiona czcionka - Pogrubienie pojawia się w tych miejscach, w których znajduje się 
nazwa jakiegoś zadania (questu) 
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Co powinieneś wiedzieć o grze 

 

Gra Wiedźmin 3: Serca z Kamienia wymaga do uruchomienia aktualizacji gry do najnowszej 
dostępnej wersji. Jeśli chcesz, możesz kontynuować grę na twoim zapisie z podstawowej wersji 
gry. Mimo to, możesz również rozpocząć nową fabułę, zadania z tego rozszerzenia zostaną 
dodane automatycznie do twojego dziennika. Jednakże sugerowany poziom do wykonywania 
zadań z dodatku to powyżej 30 poziomu postaci. 

Jeśli wykonałeś czystą instalację gry i chcesz skorzystać z zachowanych stanów należy mieć 
utworzony katalog gry w "Moje Dokumenty" (jeśli go brak, np. po deinstalacji gry, należy 
uruchomić grę, a katalog zostanie wtedy wygenerowany). Można tam wtedy przekleić własne 
save (dokładna ścieżka: nazwa_użytkownika\Documents\The Witcher 3\gamesaves. Jeśli 
jednak katalog istnieje i znajdują się tam twoje stany zapisu gry, dodatek automatycznie je 
rozpozna i pozwoli grać posiadaną postacią. Jednak jeśli korzystałeś w poprzednim zapisie gry 
z darmowych DLC, musisz je również mieć zainstalowane przy grze w Wiedźmin 3: Serca z 
Kamienia. 
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Twórcy przewidzieli także trzecią opcję dla graczy, którzy nie posiadają zapisów gry/chcą 
poznać nową fabułę grając jedynie w rozszerzenie - przygotowana została postać na 32 
poziomie przez twórców gry. Posiada do rozdysponowania 42 punkty umiejętności i posiada 
podstawowy ekwipunek adekwatny do poziomu. Nie możesz wtedy podjąć się żadnych 
głównych i pobocznych zadań z podstawowej wersji gry, są jednak dostępne zlecenia 
wiedźmińskie oraz poszukiwania skarbów (w tym rynsztunków). 

Elementy gry, które zostały dodane w rozszerzeniu: 

• Nowa fabuła (zadania główne i poboczne), 

• Różnorodne zlecenia wiedźmińskie i zadania poszukiwania skarbów, 

• Funkcja zaklinania przedmiotów, 

• Dodatkowy ekwipunek (w tym rynsztunki wiedźmińskie), 

• Nowi przeciwnicy i potwory, 

• Opcja romansu z Shani, 

• 10 kart do gry w Gwinta dodawane do posiadanej talii, 

• 13 nowych osiągnięć. 
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