
Sprawozdanie
Europa - zgrupowanie wspinaczka skalna kn – ww, Chulilla, Hiszpania

Uczestnicy: Karolina Ośka (KW SAKWA, KS KORONA)
Termin: 13.02.2022 – 6.03.2022

Założone cele

Celem wyjazdu było wspinanie sportowe w okolicach miejscowości Chulilla  położonej
w prowincji Walencja w Hiszpanii. Drogi które były brane pod uwagę jako cele główne
to: La Bella Protegida  8b , Eterna Juventud  8a+,  Mal de la Isla  8b+. Oraz próby 
przejść w stylu OS na drogach w trudnościach do 8a.

Realizacja celów i przebieg wyjazdu

Do Chulilli dotarliśmy 13 lutego po południu. Jeszcze tego samego dnia razem z 
Kariną (Kosiorek) udałyśmy się do sektora z najkrótszym podejściem i zrobiłyśmy po 
3 wstawki. Przez pierwsze 3 dni (wliczając dzień przyjazdu) wspinałam się 
codziennie, jednak po relatywnie nietrudnych drogach. Pierwszego dnia do 7a+, 
drugiego do 7b, trzeciego do 7c OS. Drogi w Chulilli są długie. Rzadko kiedy droga 
ma mniej niż 35 metrów. Dlatego też codzienna liczba wstawek wynosiła 3 lub 4. Na 
więcej brakowało już czasu i/lub siły.

Po dniu restowym przyszedł czas na wstawienie się w coś trudniejszego. Przez 

kolejne 2 dni wspinaczkowe padły dwie 8a+ - La montana magica – w drugiej próbie 

oraz La eterna juventud w trzeciej (na tym wyjeździe + 1 próba w 2019) Te dwa 

przejścia utwierdziły mnie w przekonaniu, że jestem w dobrej formie i mogę już 



spróbować trudniejszego projektu. Wstawiłam się w drogę La bella protegida 8b w 

sektorze Balconcito. Drogę próbowałam przez kilka dni i zrobiłam ją w 7-mej próbie. 

Do końca wyjazdu zostały 3 dni wspinaczkowe. Założyłam sobie, że każdego dnia 

zrobię drogę 8a lub więcej. 1 marca – czując się niezbyt dobrze po zatruciu 

pokarmowym, które dopadło mnie dzień wcześniej bez żadnych oczekiwań 

wstawiłam się w drogę Napas dead 8a+ w sektorze Algarrobo. Świetny warun, brak 

presji i wybitnie pasujący mi charakter drogi złożyły się na to, że nagle znalazłam się 

za trudnościami drogi, a po chwili wpięłam się do łańcucha, robiąc drogę OS! Nie 

spodziewałam się że zrobię drogę o tej trudności OS. Chciałam próbować, ale raczej 

dla zasady niż realnie wierząc, że to może się udać.

Zgodnie z założeniem w kolejnych dniach zrobiłam kolejne 8a+ „Apollo 13” i 8a 

„Holocausto Mosquito” – oba w drugiej próbie.

Jestem bardzo zadowolona z tego, jakie drogi udało mi się zrobić podczas tego 

wyjazdu. Czuję zdecydowanie progres fizyczny, ale też mentalną zmianę 

nastawienia. Dotąd 8ki a+ zawsze były dla mnie trudną drogą – teraz mam 

przekonanie, że spokojnie mogę je zrobić w jeden dzień.



Wykaz ważniejszych przejść:
- ñapas dead 8a+ OS
- La Bella protegida 8b RP
- Apollo 13 8a+, druga próba
- La montana magica 8a+ RP, druga próba
- La eterna juventud 8a+ RP, trzecia próba
- Holocausto Mosquito 8a RP, druga próba
- Barreiros 7c OS
- 3x 7c+ RP
- 7c+ Fl

Dziękuję Polskiemu Związkowi Alpinizmu oraz Ministerstwu Sportu i Turystyki za 
dofinansowanie wyjazdu.

Karolina Ośka

https://www.8a.nu/crags/sportclimbing/spain/chulilla/sectors/algarrobo/routes/napas-dead/
https://www.8a.nu/crags/sportclimbing/spain/chulilla/sectors/el-balconcito/routes/la-bella-protegida/

