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SPRAWOZDANIE Z WYPRAWY „MAGIC WOOD 2022” 

1. Nazwa wyprawy: 
Magic Wood 2022


2. Termin wyprawy, miejscowość, kraj: 
18.07.2022-20.08.2022 „Bodhi Camping”, Ausserferrera, Szwajcaria


3. Wykaz imienny uczestników:  
Jan Siemianowski - Klub Wysokogórski w Toruniu


4. Część opisowa: 
	 Dnia 18.07.2022, ok. godz. 7.00 wyjechałem autem z Torunia, Polski na wyprawę do 
Szwajcarii - boulderowego rejonu - Magic Wood, zlokalizowanego w miejscowości Ausserferrera, 
w kantonie Gryzonia. Podróż trwała około 15 godzin i około godziny 22 dotarłem na kemping 
„Bodhi Camping” w Ausserferrerze. Na wyjazd składało się około 14 dni wspinaczkowych, reszta 
służyła do odpoczynku oraz przygotowania do dni wspinaczkowych.

	 Celem wyjazdu było przejście boulderu „Steppenwolf” 8B, jednakże ze względu na ciężkie 
warunki pogodowe oraz brak dobrej dyspozycji, towarzyszące przeciążenia, nie oddałem na nim 
prób, zostawiając go na przyszły sezon.

	 Nowym celem wyjazdu stał się boulder „Body count” 8A+, na którym spędziłem 5 sesji 
(dni). Niestety nie zakończonych sukcesem, aczkolwiek było bardzo blisko sukcesu, oraz 
rozwinęło to mój poziom wspinaczkowy.

	 W trakcie wyjazdu poza głównym celem chciałem przejść bouldery, których nie udało mi 
się przejść w zeszłym roku, oraz inne klasyczne linie rejonu o łatwiejszej wycenie niż 8B.

	 Poniżej zamieszczam listę trudniejszych bulderów, które udało mi się przejść w trakcie 
wyjazdu:

- Foxy Lady (dyno) 8A

- Octopussy 8A

- Right Hand of Darkness 8A

- Nothing Changes 8A    (przejście w nocy z 19/20.08.2022)

- Rythmo 7C+


Dnia 20.08.2022 około godziny 9 wyjechałem z Ausserferrery, aby około godziny 23:30 po 
sprawnej podróży dojechać do Torunia.


Wyjazd zaliczam do bardzo udanych, w stosunku do zeszłego roku udało mi się zrobić we 
wspinaniu znaczący postęp. Nie udało się osiągąć głównych celów, aczkolwiek były one bardzo 
ambitne.


…………………………………………

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie
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