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1. WSTĘP  

Magic Wood to jeden z najpopularniejszych rejonów boulderowych w Europie. Położony jest w 
dolinie rzeki Avers miejscowości Ausserferrera w Szwajcarii. Rejon ma do zaoferowania kilkaset 
boulderów, od tych najłatwiejszych aż do tych cenionych na 8C. Charakter wspinania jest bardzo 
różnorodny, krawądki, oblaki, kanty, każdy wspinacz na każdym poziomie znajdzie tutaj coś dla 
siebie. 

 

2. ZAKŁADANE CELE  

Główny celem wyjazdu było wspinanie się po trudniejszych propozycjach rejonu. Jako, że była to 
już moja siódma wizyta w Magic Wood dobrze znany był mi charakter boulderów jakie oferuje 
rejon.  

Jako główny cel wyjazdu zakładałam próby na boulderze Pura Vida 8A+, jednak nauczona 
doświadczeniem z roku poprzedniego, że pogoda może być różna nastawiłam się również, że cel 
wyjazdu może zostać szybko zmieniony na boulder Foxy Lady 8A, który jest zdecydowanie bardziej 
odporny na niesprzyjające warunki pogodowe (podczas obfitych deszczów nie zamaka tak szybko 
jak wspomniana Pura Vida). 

 

3. PRZEBIEG WYJAZDU  

Podróż 

Podróż z Krakowa do Magic Wood odbyliśmy samochodem. Wyruszyliśmy z Krakowa w sobotę 
11.06.2022 o godzinie 3:30 aby uniknąć korków. Podróż przebiegała przez Wrocław, Drezno, 
Norymbergę. Jako miejsce noclegu podczas pobytu w szwajcarskim Magic Wood wybraliśmy 
oddaloną o 35 km piękną miejscowość Surses, gdzie dotarliśmy ok. godziny 19:00 tego samego 
dnia. 

 

   

Malownicze Surses, miejscowość w której mieszkaliśmy. 

 



Pobyt w Magic Wood  

Pierwszy dzień wspinania w Magic Wood napawał optymizmem. Tego dnia udaje mi się zrobić 
Vollrausch 7C już w 5 próbie. Pogoda sprzyjała, plan zakładał szybki rozwspin na dość łatwych 
baldach i wstawki właśnie we wspomniane 7C. 

Kolejne dni w Magic Wood to walka z falą upałów, która zagościła niemalże w całej Europie, dlatego 
decydujemy się wspinać głównie wieczorami i nocą.  

Po szybkim sprawdzeniu formy i warunków panujących w lesie decyduję się na tym wyjeździe 
odpuścić wstawki w Pura Vidę 8A+ - jest zbyt ciepło na wspinanie po tak małych chwytach. Skupiam 
się głównie na wstawkach w Foxy Lady 8A, które od samego początku wyglądają całkiem dobrze – 
bez problemu robię wszystkie ruchy. Pozostało połączyć je wszystkie w ciąg. 

Drugi tydzień wyjazdu upłynął pod znakiem obfitych deszczów. Jednak nie ma tego złego, ponieważ 
deszcze zmuszają nas do większej ilości restów, co pozwoliło mi wypocząć i przedostatniego dnia 
wspinania zrobić Piranhę 7C+, a ostatniego dnia wspinania przed samym powrotem do domu 
zrealizować cel wyjazdu i przejść Foxy Lady 8A. 

 

 

 

Foxy Lady 8A, Magic Wood 

 

 



Podróż powrotna 

Podróż powrotna przedłużyła się bardziej niż zakładaliśmy. Ze względu na kontrole graniczne w 
Niemczech oraz narastające zmęczenie po ostatnim (nieplanowanym) dniu wspinaczkowym. Do 
Krakowa dotarliśmy ok. godziny 8:30 rano w niedzielę, ponieważ zaraz po przekroczeniu granicy z 
Polską musieliśmy zrobić długą przerwę na spanie, aby bezpiecznie kontynuować podróż do domu. 

 

Zachody słońca w Surses 

 
4. PODSUMOWANIE  

Magic Wood to zdecydowanie moja ulubiona miejscówka na wakacyjne wyjazdy boulderowe i na 
pewno wrócę tam jeszcze nie raz :) Cieszę się, że tym razem pogoda sprzyjała zdecydowanie 
bardziej niż przed rokiem i udało się w dużej mierze zrealizować zakładane cele. Dziękuję Polskiemu 
Związkowi Alpinizmu oraz Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za 
dofinansowanie tego wyjazdu. 


