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"3 lata gimnazjum, czy 8 lat podstawówki?"
Coraz powszechniejsza staje się opinia,  iż powinno się usunąć gimnazja, a w zamian
powrócić do poprzedniego systemu nauczania, czyli 8 klas podstawówki. Zdania na ten
temat są podzielone i coraz częściej można obserwować debaty odnośnie tego tej idei w
telewizji, radiu, czy gazecie...
Co jednak mają do powiedzenia osoby, których problem ten dotyczy osobiście? Mowa tu
oczywiście o uczniach- tych co uczą się w gimnazjum i tych, którzy dopiero co mają
rozpocząć ten etap w swoim życiu. Dlaczego  dorośli, a co za tym idzie pomysłodawcy
nie interesują się opinią młodszych obywateli?
Z tego powodu postanowiliśmy przeprowadzić ankietę na ten temat. Oczywiście zdania i
poglądy jak zawsze są podzielone. Aż 89% ankietowanych jest przeciw likwidacji
gimnazjów. 11% uważa jednak, że te placówki powinny zostać zamknięte. Ze względu
na dużo powtarzających się opinii postanowiliśmy przywołać te najbardziej ciekawe i
zaskakujące. "Pozytywnie oceniam ten etap w moim życiu. Dzięki gimnazjum nie ma aż
tak wielkiego przedziału wiekowego w szkołach", pisze Bartek i przyznać trzeba, że jest
to opinia przemyślana. Trudno wyobrazić sobie uczniów, których dzieli tak duża różnica
wieku... ale poglądy jak zwykle są różne. "Jestem za zlikwidowaniem gimnazjów.
Większość nauczycieli jest naprawdę świetnymi i wyrozumiałymi ludźmi. Szkoda tylko,
że zachowanie niektórych rówieśników pozostawia wiele do życzenia... Przychodzą do
gimnazjum i w większości się zmieniają... na gorsze", odpowiada Weronika. Czy to przez
swobodę, która pozornie może wydawać się zbyt duża, czy może powinno się to zrzucić
na karb "buńczucznego wieku" jaki przechodzi każdy nastolatek? Tymczasem Ola tak
napisała  o swoich wrażeniach: "Bardzo mi się podobał czas, który spędziłam w
gimnazjum. Był niezwykły. Poznałam przyjaciół, bardziej zżyłam się z rówieśnikami.
Nauka bardzo mi się tutaj podobała. Uważam, że jest lepiej niż w podstawówce". To
prawda, że kończąc pewien etap w naszym życiu wspominamy go z pewnym rodzajem
rozczulenia. Zawsze będziemy odczuwali sentyment na rzeczy, które wniosły coś
wartościowego do naszego życia- przyjaciół, wspomnienia, naukę, którą wyciągnęliśmy
z własnych błędów... "Jestem za usunięciem gimnazjów, ponieważ myślę, że 8 klas
podstawówki jest lepsze niż 6 lat szkoły pods. i 3 lata gimnazjum. W gimnazjum ludzie
bardzo się zmieniają... Z grzecznych stają się złymi", wyraża swoją opinię Dawid. Adrian
przedstawia swoje stanowisko tak: " Jestem przeciw likwidacji gimnazjów, ponieważ
uważam, że większości  nie chciałoby się chodzić do jednej szkoły. Ja wolę chodzić do
nowych szkół, poznawać nowych nauczycieli i mieć więcej znajomych". Ta opinia opinia
daje nam do myślenia- z pewnością może udowodnić innym, że wbrew pozorom szkoła
to nie tylko instytucja zajmująca się nauczaniem. Tu możemy poznawać nowych ludzi-
znajomych, przyjaciół, z którymi dzielimy podobne pasje. W szkole przede wszystkim
uczymy się życia... "Uważam, że gimnazjum to zły pomysł dla dla naszej edukacji.
Młodzież w gimnazjum staje się agresywna i wulgarna, czego nie powinno być. Myślę,
że powinno się wrócić do 8 klas podstawówki"- to opinia kolejnej uczennicy, Weroniki.
Dlaczego tak się dzieje i czy to prawda, że młodzież zmienia się w gimnazjum? Czy
przyczyną tego może być fakt, iż w tym wieku czujemy się jak dorośli? Karol swoją
decyzję o tym, że gimnazja powinny zostać, uzasadnił w ten sposób: " W mojej szkole
jest sporo  osób, które nie pomieściłyby się w budynku szkoły podstawowej". Damian
natomiast odpisuje: "Jestem za usunięciem gimnazjów. To jest to samo, uważam,  że
powrót do 8 klas podstawówki jest najlepszym pomysłem..."
Mimo tak zróżnicowanych opinii można wyciągnąć wniosek, iż gimnazjaliści są przeciw
likwidacji gimnazjów. Świadczyć o tym może wynik ankiety- 89% osób, jest
usatysfakcjonowana  z ówczesnych metod nauczania i placówek oświaty.
Mimo wszystko rozstrzygnięcie tego sporu pozostawiamy czytelnikom. Czy usunięcie
gimnazjów i powrót do poprzedniego systemu nauczania jest jednoznaczne z porażką? A
może to okaże się lepszym wyjściem? Z pewnością stworzenie nowych podręczników i
pomocy naukowych będzie niemałym kłopotem, ale jeśli to umożliwi ówczesnej
młodzieży lepszy start w życiu,  to może warto się nad tym zastanowić na spokojnie?
W. Świetlik

Powrót do starego systemu nauczania jest różnie
komentowany, jednak moim zdaniem, jest to niekorzystne
ponieważ zmarnowane zostanie wszystko to, co zostało
osiągnięte dotychczas. Dzięki powstaniu gimnazjum
młodzież coraz lepiej wypada w egzaminach i różnorakich
konkursach na tle innych krajów UE. Powinniśmy raczej
wzmacniać system, który już istnieje, a nie przesuwać
problem gdzie indziej. Gimnazjum rozpoczyna życie
nastolatków. Zaczynają się zmieniać, dojrzewać, dorastać a
dorośli powinni im pomóc przejść przez ten trudny okres.
Nauczyciele, którzy pracują w gimnazjach przeszli
odpowiednie szkolenia i kursy kwalifikacyjne do pracy z tą
grupą wiekową. Likwidacja gimnazjów przysporzy wiele
niepotrzebnych kosztów, które można byłoby przeznaczyć
na ulepszenie i dopracowanie obecnego systemu
nauczania. 
Patrycja Nowicka 1LO

W związku z chęcią ponownego powrotu do systemu ośmiu
klas szkoły podstawowej, uważam, że jest to kategorycznie
zły pomysł . Polska edukacja nie powinna się cofać do tego,
co było kiedyś, wręcz przeciwnie powinna iść do przodu.
Moim zdaniem, tak naprawdę to właśnie w gimnazjum, kiedy
to wchodzimy w okres młodzieńczy zaczynamy powoli
wiedzieć czego chcemy w życiu. Nawet nie będąc pewnym,
to odkrywamy swoje zainteresowania, hobby, które później
przeobrażają się w wielką pasję odkrytą przypadkowo
dzięki nowym nauczycielom. Poza tym młodzież ze wsi i
mniejszych miast ma większą szansę w gimnazjum na
bardzo dobrą edukacje i większy komfort nauki, ponieważ
nie będą uczyć się w jednej szkole dzieci w wieku siedmiu
lat i piętnastu. Młodsze dzieci bedą czuć sie pewniej nie
majac kontaktu z starszymi kolegami.
Oliwia Wika 1LO

ZSO w Krzyżu Wielkopolskim
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Łowiectwo
  Jako że niedawno, to jest 7 października 2015r. odbył się XVI Turniej Leśny Sarbia, wymagający szczegółowej wiedzy o lesie i wszystkich jego aspektach,
takich jak jego ochrona, hodowla, flora, fauna, a także łowiectwo. To właśnie na tym ostatnim się skupię w tym artykule.
  Z definicji łowiectwo to zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną w myśl zasad ekonomii
i zgodnie z założeniami ochrony przyrody oraz zgodnie z gospodarką rolną i leśną. Współczenie łowiectwo jest rozpatrywane w szerokim kontekście,
określanym też jako gospodarka łowiecka. Objemuje ona: hodowlę i ochronę zwierzyny oraz jej pozyskiwanie w drodze polowań lub odłowów, a następnie
wprowadzenie od obrotu gospodarczego. Według prawa łowieckiego pozyskanie zwierząt łownych to "polowanie", poprzez które rozumie się: tropienie,
ściganie, strzelanie oraz odławianie dozwolonymi metodami, żywej zwierzyny celem wejścia w jej posiadanie. A więc zgodnie i według prawa łowieckiego
wszelkie legalne pozyskanie zwierzyny jest polowaniem. Zwykle polowanie kojarzymy przede wszystkim ze strzelaniem, a pozyskiwanie zwierzyny żywej z
odłowami. Końcowym efektem racjonalnej hodowli zwierzyny grubej i drobnej jest uzyskanie zdrowych i dobrze rozwiniętych zwierząt o optymalnym
ciężarze tuszy i najokazalszych trofeach. Ciekawe jest nazewnictwo leśnych zwierząt, np. samica dzika to locha, dla większości z nas jest  to znane słowo,
ale występują także bardziej skomplikowane zagadnienia takie jak ścinka (sierść zwierzęcia ścięte przez pocisk), czy chyb (gęsta szczecina na karku
dzika). Z pozoru prosty temat łowiectwa jest niezwykle złożony, a  im głębiej sie w niego zagłębimy, tym mniej ma przed sobą tajemnic. Dawniej, polowanie
było sposobem zdobywania pożywienia i częścią ludzkiego życia, dziś to nie tylko hobby, ale i sposób na dbanie o przyrodę- zapobiega się niszczeniu pół
uprawnych przez zwierzynę i prowadzi się odstrzał nadwyżki mieszkańców lasu i likwiduje się osobników z wadami (np. źle uformowane poroże), by nie
przenosiły swoich cech na następne pokolenie. Niestety, ludzie na swoje potrzeby zajmują coraz większe obszary, wycinając przy tym lasy i pozbawiając
schronienia dzikich zwierząt. Te z kolei coraz częściej zaczynają szukać pożywienia na polach uprawnych i niszczą plony. Za to odpoiedzialni są myśliwi i
to na nich spada odpowiedzialność w wypłacaniu odszkodować, co bardzo często stawia kółka łowieckie pod znakiem zapytania. Ci jednak, w większości
dobrze sobie radzą i zachowują swoją bogatą kulturę, tradycję, zwyczaje, gwarę i kierują się właściwymi sobie zasadami. Nie możemy zapomnieć także o
ty, że nasze nadleśnictwo także jest wliczone w Rejony Hodowlane, a myśliwi prowadzą polowania także w naszych okolicznych lasach.

http://www.centrumpromocjibieszczad.pl/

O randkowaniu w sieci…
Poniższy artykuł będzie o randkowaniu w sieci
i znajdowaniu w ten sposób swojej sympatii.
Jednak wynika z tego pewien morał, niezbyt
dobry dla sympatyków portali randkowych.
Historia ma pozytywne zakończenie,
randkowicze także “wychodzą na prostą” i
wyciągają z przeżytych sytuacji wnioski. Ale w
ogóle co to za historia?
Jest to temat przewodni nowej komedii w reżyserii
Mitji Okorna - człowieka, dzięki któremu “Listy do
M.” stały się hitem. Nowy tytuł na polskim rynku
filmowym to “Planeta Singli”. W role bohaterów tej
niezwykłej komedii wcielają się m. in.: Maciej
Stuhr, Agnieszka Więdłocha, Tomasz Karolak,
Weronika Książkiewicz, Katarzyna Bujakiewicz,
Danuta Stenka, Piotr Głowacki, Wojtek “Łozo”
Łozowski i Ewa Błaszczyk. Polska premiera filmu
odbyła się 5 lutego. 
Motywami przewodnimi tej produkcji są miłość,
rodzina, relacje międzyludzkie oraz oczywiście
randkowanie za pośrednictwem portalu “Planeta
Singli”. Główny bohater (Maciej Stuhr) prowadzi
program rozrywkowy, w którym śmieje się z
kobiet korzystających z randkowania w sieci i
odkrywa, kim są tak naprawdę mężczyźni w
sieci. Pomaga mu w tym przyjaciółka (Agnieszka
Więdłocha), która szuka swojej sympatii w
internecie. Wynikają z tego śmieszne do łez, ale
także smutne, wzruszające chwile. Cała akcja
toczy się wokół głównych bohaterów, ale istnieje
także kilka pobocznych wątków tej niesamowitej
historii. 
Reżyser pokazał po raz kolejny, że jest godzien
wielu pochwał za błyskotliwy humor, wspaniałe
przedstawienie polskiej rodziny, jej wzlotów i
upadków. Doskonała komedia na Walentynki, ale
też dla singli (nie tylko randkujących w sieci).
Gwarantowany świetny ubaw i wzruszające
chwile na sali kinowej.
Mateusz Zawileński

Plakat do filmu

Walentynki to
wspaniałe święto dla
wszystkich
zakochanych. Chociaż
my, Polacy mamy
jeszcze jeden dzień w
roku powiązany z
miłosnymi amorami,
nieco już zapomniany –
Noc Kupały.
Walentynki jednak
przeniknęły do nas jako
święto, które dobrze
zakorzeniło się w
naszej kulturze. Nazwa
święta pochodzi od św.
Walentego, którego
kościół wspomina
właśnie dnia 14 lutego.

walentynki.trojmiasto.pl

.

. .

https://pl.wikipedia.org/wiki/Trofeum_?owieckie
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Likwidacja gimnazjów i zastąpienie ich
ośmioletnią podstawówką i czteroletnim
liceum? 
  Wiele ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy, jaki
wpływ i skutki może mieć nagła zmiana w
systemie edukacji, zwłaszcza dla uczniów i
nauczycieli. Uważam, że zniesienie gimnazjów
nie jest najlepszym pomysłem i nie wniesie do
edukacji niczego dobrego. Likwidacja
gimnazjów spowoduje utratę pracy przez
wielu nauczycieli. Na pewno część z nich
będzie zmuszona zmienić szkołę. Uczniowie
będą musieli zacząć wszystko od nowa i
zmierzyć się z czymś zupełnie innym niż do tej
pory było. Czy to będzie dla nich korzystne?
Warto również wspomnieć o "bałaganie", jaki
zapanuje w systemie edukacji, który odbije się
na uczniach. Dlatego, jako uczeń Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących uważam, że likwidacja
gimnzajów i zastąpienie ich osimioletnią
podstawówką i czteroletnim liceum jest
zupełnie absurdalne. 

W związku z chęcią ponownego powrotu do
systemu ośmiu klas szkoły podstawowej,
uważam, że jest to kategorycznie zły pomysł .
Polska edukacja nie powinna się cofać do tego, co
było kiedyś, wręcz przeciwnie powinna iść do
przodu. Moim zdaniem, tak naprawdę to właśnie
w gimnazjum, kiedy to wchodzimy w okres
młodzieńczy zaczynamy powoli wiedzieć czego
chcemy w życiu. Poza tym młodzież ze wsi i
mniejszych miast ma większą szansę w
gimnazjum na bardzo dobrą edukacje i większy
komfort nauki, ponieważ nie będą uczyć się w
jednej szkole dzieci w wieku siedmiu lat i
piętnastu. Dzieci z młodszych klas
podstawowych będą czuć się bezpieczniej nie
mając kontaktu z dużo starszymi kolegami.
Oliwia Wika 1LO

Pomysł likwidacji gimnazjów dziś budzi wielkie emocje. Za ich likwidacją przemawiają problemy
wychowawcze, które ponoć generuje ten typ szkół. Młodzież w gimnazjum znajduję się w trudnym
okresie rozwoju, potwierdzają to nauczyciele i pedagodzy. Problemy nie znikną, gdy uczniowie
przeniosą się do szkół podstawowych. Uważam, że likwidacja gimnazjum nie wprowadzi wielu
korzystnych zmian. Gdy powrócimy do nauczania ośmioletniego, najmłodsi uczniowie narażeni będą
na większy kontakt z używkami i złym zachowaniem występującym u młodzieży. Mogą oni czuć się
również niekomfortowo w towarzystwie starszych kolegów. W gimnazjach uczniowie zmieniają
otczenie, nauczycieli i znajomych, co też jest ważnym doświadczeniem wpływającym na ich życie.
Biorąc pod uwagę fakt, że istnieją gimnazja o różnych profilach, już od tego etapu nauczania można
przygotowywać się do przyszłego zawodu. Moim zdaniem likwidacja gimnazjów jest zabiegiem, który
nie będzie skutkował wieloma pozytywami.
I. K. kl. 2 LO

W odniesieniu do informacji o likwidacji 
gimnazjów zastanawiałam się nad tym 
problemem i doszłam do wniosku, że 
trójstopniowy system nauczania powinien być 
kontynuowany. Ten program edukacji istnieje w 
większości krajów europejskich i dobrze się 
sprawdza. Moim zdaniem daje to możliwość 
poznania nowych osób z pobliskich 
miejscowości. Uczy to umiejętności integracji 
pomiędzy rówieśnikami, co zaprocentuje w 
przyszłości, np. w podejmowaniu pracy. 
Kolejną zaletą jest możliwość zdobycia nowych 
doświadczeń. Na szczególną uwagę zasługuje 
też fakt, iż poszczególne grupy wiekowe dzieci 
uczą się osobno. Ostatnim argumentem z 
perspektywy ucznia może być to, że jest on 
starszy i dojrzalszy w momencie podejmowania 
decyzji o dalszym  kształceniu.
  Podsumowując uważam, że istnienie gimnazjów 
przynosi korzyści zarówno dla nauczycieli jak i 
uczniów.
   A. K.  kl.2 LO 

Likwidacja gimnazjum jest dobrym pomysłem.
Według mnie, likwidacja gimnazjum jest dobrym
pomysłem. Istnieje wiele powodów, dla których tę
ideę uważam za słuszną. Uczniowie po
ukończeniu szkoły podstawowej  myślą, że są już
dorośli i wszystko im wolno. Można
zaobserwować gwałtowną zmianę w ich
zachowaniu. Często odnoszą się źle do
nauczycieli, popisują  przed innymi, myślą, że
mogą sobie pozwolić na więcej, bo chodzą do
gimnazjum.
Uważam także, że zmiana szkoły w 
najtrudniejszym rozwojowo i wychowawczo
okresie życia, okresie tak zwanego buntu, który
objawia się właśnie po przyjściu do gimnazjum
jest błędem. W gimnazjum młodzież sięga po
używki, takie jak  papierosy, a nawet narkotyki, co
źle wpływa na ich zdrowie. Sądzę, że młodsze
dzieci należy dłużej wychowywać w tym
środowisku, które już znają, co stanowi
zabezpieczenie zarówno przed przemocą, jak też
przed narkotykami.

Uczniowie zmieniają swoje podejście do nauki - nie chce im się uczyć. Dawniej, kiedy było osiem klas
szkoły podstawowej, wyglądało to inaczej. Do szkoły podstawowej uczęszczali uczniowie w wieku  7-
15 lat. W szkole byli zarówno młodsi jak i starsi, w związku z tym, starsi uczniowie czuli się w jakimś
stopniu odpowiedzialni za młodszych. Nie tylko byli bardziej uważni,  lecz także wiedzieli, że muszą
zachowywać się dobrze, żeby dawać swoim zachowaniem wzór do naśladowania. Obecnie
gimnazjaliści nie czują tej odpowiedzialności. Za ważne uznają mało istotne wartości. Częściej
priorytetem jest dla nich to, aby mieć modne ubrania, którymi mogą się wyróżnić a na drugim miejscu
stawiają naukę.
Jestem  zdania, żeby znieść gimnazjum, ponieważ widzę zalety tej idei. Uczniowie nie ucierpią z tego
powodu, a mogą zyskać. Zmiana ta mogłaby przynieść uspokojenie się młodzieży, co byłoby
korzyścią dla niej samej i również dla społeczeństwa.
D. G. kl. 2LO

Zima

Warsztaty uzależnień
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Trwają  ferie zimowe, będziemy więc mieli całe dwa tygodnie wolnego, niektórzy wyjadą na narty inni do rodziny, ale co z tymi którzy zostaną w domu?
Jednym ze sposobów na spędzenie wolnego czasu jest dobra zabawa, niekoniecznie przy grach komputerowych, są także inne sposoby. Jednym z nich są
gry planszowe, będąc dziećmi graliśmy w nie godzinami, dziś są już zapomniane. Przygotowałam dla was jedną grę, zapewniam, że czas przy niej mija
bardzo szybko, jest odpowiednia dla młodszych jak i starszych osób. Dla mnie była ciekawąrozrywką w wakacyjne wieczory ze znajomymi lub rodziną.Nosi
tytuł ''Wsiąść do pociągu'', może grać w nią od dwóch do pięciu osób, do dyspozycji mamy planszę przedstawiającą mapę Europy z roku 1900, karty , bilety,
figurki wagonów i dworców a także pięć znaczników punktacji, po jednym dla każdego gracza. Gracze wcielają się w przedsiębiorców budujących
połączenia kolejowe. Zajmują trasy pomiędzy największymi miastami, blokują przeciwników, budują tunele, tworzą przeprawy promowe wzdłuż i wszerz
całej Europy, gracz z największą liczbą punktów wygrywa. Gra posiada wiele atutów, solidne wydanie, proste zasady, choć posiada jeszcze jedną zaletę,
grając możemy po prostu mile spędzić czas z bliskimi, przy okazji poznając Europę sprzed lat. Zachęcam więc abyście choć raz w nią zagrali, wydaje mi
się, że na pewno ją polubicie. Życzę udanych i spokojnych ferii, abyście zrobili dużo ciekawych rzeczy na które nie macie czasu w trakcie zajęć szkolnych.  
                                                                                          
 Paulina Przyłucka

Większość z nas nigdzie nie wyjeżdża w ferie, jednak  te spędzone w
domu wcale nie muszą być nudne. Możliwości kreatywnego spędzenia
czasu jest naprawdę wiele! Sprawdź, co możesz robić w ferie zimowe
w domu.
- spotkania z przyjaciółmi - szkoła i nauka, pochłania Ci dużo czasu w
ciągu tygodnia. Zazwyczaj nie masz czasu na spotkania towarzyskie, warto
więc przeznaczyć ten czas na wyjście do restauracji, kina, teatru czy na
kręgle.
- przeczytanie książki lub obejrzenie filmu – niedawno wyszedł nowy film
z twoim ulubionym aktorem, a nie miałaś/-eś czasu go zobaczyć? Teraz
nadszedł ten moment. Zaszyj się w domu z kubkiem ulubionej herbaty, okryj
się kocem i zrób to.
- wykorzystaj ten czas w ruchu – zapisz się na siłownię . Zacznij biegać,
jeździć na rowerze lub ćwiczyć w domu. Ruch jest bardzo ważny, a teraz nie
będzie wymówki „nie mam czasu”.
- rozwijaj swoje umiejętności – umiesz i lubisz malować? Gotujesz?
Piszesz wiersze? To idealny moment, żeby to rozwijać. Jeśli nie odkryłeś
jeszcze swojego talentu, próbuj wszystkiego, w końcu Ci się uda.
- graj w gry planszowe lub karty – to rozrywka, przy której czasami trzeba
wytężyć szare komórki J To również doskonały pomysł na spędzenie czasu
z rodziną czy przyjaciółmi. Propozycje gier polecanych przez nas:
*DOBBLE
*ZGADNIJ KTO TO EXTRA
*MONOPOLY
*SCRABBLE
*ROBINSON CRUSOE: ADVENTURE ON THE CURSED ISLAND
*SPLENDOR 

Książki warte przeczytania.
W tym numerze Szymon poleca... Wiedźmina.
Niejeden z was zapewne słyszał o Wiedźminskiej Sadze . Jest to
najbardziej znana polska saga z gatunku fantastyki spisana przez
Andrzeja Sapkowskiego. Łącznie napisał  on 9 książek z serii
"Wiedźmin" lecz tomem, który dzisiaj opiszę będzie "Ostatnie
Życzenie"
"Później mówiono, że człowiek ten nadszedł od północy, od Bramy
Powroźniczej. "
Tymi słowami zaczynamy pierwsze z siedmiu opowiadań - Wiedźmin.
Córka króla Foltesta, Adda została obarczona straszną klątwą podczas
narodzin. Zmarła wkrótce po narodzinach i została zmieniona w
strasznego potwora - Strzygę.
Król Foltest postanowił wyznaczyć nagrodę - Trzy tysiące orenów za
odczarowanie jego córki. Pewnego dnia człowiek o białych włosach
przeszedł przez bramę przewoźniczą - nic wyjątkowego, gdyby nie
miecz na plecach
Człowiek ten odczarował królewską córkę i stał sławny.
Na wszystkie strony świata rozległo się imię wiedźmina - człowieka
który odczarowywał i zabijał potwory - Geralta z Rivii .
W następnych trzech opowiadaniach poznamy odpowiedzi na takie
pytania jak : "Jaka miłość jest prawdziwa ? ","Czy istnieją dobre i złe
wybory ?"," Czy każdego można kupić?".
W "Krańcu Świata" Geralt poznaje Jaskra – Trubadura, który staje się
jego najlepszym przyjacielem.
W " Ostatnim Życzeniu" Geralt spotyka miłość swojego życia -
Yennefer.
Sam klimat Wiedźmina jest czymś niesamowitym. Ukazuje świat w
sposób prawdziwy, pokazuje nam że ten świat jest brutalny i
niebezpieczny. Humor w książce jest czymś co sprawi niejeden 
uśmiech na waszych twarzach, a romans Geralta z Yennefer stopi
wasze serca.
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