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Konrad Ociepka 
 
DO KOMISJI WYPRAW POLSKIEGO ZWI ĄZKU ALPINIZMU 
 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie naszego wyjazdu. 
 
Wniosek o dofinansowanie. 
 
1. Planowany cel i termin wyjazdu: 
 
End of silence 8b+ (Thomas Huber, 1994 r.)  
Berchtesgadener Alpen, Niemcy 
 
Przebieg drogi: P1) 7a+, P2) 6a, P3) 6c+, P4) 6c, P5) 7b+, P6) 7c+, P7) 7b+, P8) 8b, P9) 
8b+, P10) 7c+, P11) 7a+ 
 
End of Silence jest jedną z trzech dróg, które wchodzą w skład Trylogii Alpejskiej. 
Naszym długoterminowym planem będzie pokonanie wszystkich trzech. Jako pierwszą 
wybraliśmy End of Silence, ponieważ wiemy o niej najwięcej. Mauro „Bubu” Bole 
napisał o niej: 
"End of Silence jest jedną z najpiękniejszych dróg tego typu na świecie. Pozostaje mi 
tylko podziękować Thomasowi Huberowi za to arcydzieło...”. 
Cel jest ambitny, ale jego wybór popieramy dość szybkim przejściem dwóch dróg 
wielowyciągowych w stopniu 8b, w kwietniu tego roku: Mezzogiorno di Fuoco, 270m 
oraz Hotel Supramonte, 400m. Naturalnym krokiem jest wybór czegoś trudniejszego.    
Przy aktualnej formie zespołu i sprzyjających warunkach atmosferycznych planujemy 
poświęcić drodze maksymalnie dwa tygodnie, z możliwością przedłużenia pobytu.  
 
Termin:  między drógą połową czerwca a pierwszą połową lipca. 
  
2. Skład wyjazdu 
 
 - Marcin Wszołek (KS Korona) 
 - Konrad Ociepka (KS Korona) 
 
3. Kosztorys wyjazdu: 
 
Dojazd - samochodem +/- 2000 km tam i z powrotem +jazda na miejscu = 2500km. 
Około 200 euro na benzynę. 
 
Noclegi - częściowo pod scianą, cześciowo w schronisku - 15euro za noc na osobę. 
Około 240 euro na spanie. 
 
Wyżywienie - cześciowo zapasy z polski + podstawowe artykuły spożywcze na miejscu. 
Około 200 euro na jedzenie. 



 

 

 
W przeliczeniu potrzebujemy około 3000 złotych na zespół. 
 
4. Zasady finansowania: 
 
Udział własny: 1000zł (po 500zł na osobę) 
Oczekiwane dofinansowanie na osobę z PZA: 1000zł 
  
5. Informacje o otrzymanych w przeszłości dofinansowaniach z PZA: 
 
Wielokrotnie otrzymywaliśmy dofinansowanie z PZA na udział w zawodach 
międzynarodowych oraz na zgrupowania kadry narodowej. 
 
Dziękujemy za rozpatrzenie naszej prośby. 
 
Konrad Ociepka, 
Marcin Wszołek 
 


