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DO KOMISJI WYPRAW POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie wyprawy „Silvretta & Maltatal & 
Magic Wood 2023” do rejonu boulderowego Maltatal i Silvretta w Austrii oraz Magic 
Wood w Szwajcarii. 
Skład: 
Piotr Oleszczuk – Uniwersytecki Klub Alpinistyczny w Warszawie 
Jest to samodzielny wyjazd sportowy aktywnego członka klubu UKA Warszawa. 
Przybliżony Termin: 
Lipiec – Sierpień 2023 - około 4 tygodnie działalności wspinaczkowej 
Opis rejonu: 
Magic Wood to szwajcarski rejon boulderowy, znajdujący się ok. 40km od 
miejscowości Chur. Składa się on z setek granitowych głazów obfitych w drogi w 
każdej wycenie. Dominującym stylem boulderów są krótkie, siłowe oraz krawądkowe 
bouldery, aczkolwiek można też tam znaleźć wiele linii o odmiennym stylu. Silvretta 
oraz Maltatal to podobnie jak Magic Wood duże rejony granitowe oferujące bardzo 
dużo wspinania na poziomie >8A. Największą zaletą wszystkich trzech rejonów jest 
ich umiejscowienie na dużej wysokości nad poziomem morza, przez co nawet w lato 
temperatura do wspinania jest dobra. Ze względu na popularność rejonów, nie 
umieszczam odnośników do publikacji oraz stron internetowych. 
Moje plany: 
- Przejście boulderów „Bugeleisen” 8B+(Maltatal),  „Practice of the Wild” 8B+(Magic 
Wood) oraz „Anam Cara” 8B+(Silvretta). 
Wybrane z wykazu przejść bouldery, uzasadniające złożony wniosek: 
- New Base Line 8B+, Magic Wood 
- Power of Now 8B+, Magic Wood 
-The Never Ending Story 8B+, Magic Wood 
- Ali Baba 8B+, Diabelskie Schronisko 
Pełny wykaz przejść:  https://www.8a.nu/user/piotr-oleszczuk/bouldering 

Przybliżone koszty wyjazdu: 
- Nocleg i wyżywienie: 3800 PLN 
- Transport w przeliczeniu na jedną osobę w przypadku 3 osób w aucie: 900 PLN 
Razem: 4700zł 
Zasady finansowania: 
- Zajęcie 1. miejsca w boulderowym rankingu skalnym PZA w sezonie 2022. 
- Udział własny: 2300 PLN 
- Udział ze strony PZA: 2400 PLN 
 
 



Dotychczasowe dofinansowania PZA: 
- Dofinansowanie na PEJ w Graz w dn. 29-30.04.2017 r. w wysokości 450zł 
- Dofinansowanie wyprawy „MAGIC WOOD 2022” 11.07-20.08.2022 r. w wysokości 
1750zł 
 
Z góry dziękuję, za rozpatrzenie mojej prośby. 
Z wyrazami szacunku, 
Piotr Oleszczuk 
 


