
Cel wyprawy: El Capitan (2307 m n.p.m.), Yosemite, 
California, USA
Termin: wrzesień/październik 2013

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie wyprawy alpinistycznej do 
doliny  Yosemite  w Californii.  Celem wyprawy  jest  klasyczne  przejście  drogi 
El Nino - 5.13c, 30 wyciągów (5 5.11, 7 5.12, 6 5.13).

Z wyrazami szacunku Konrad Ociepka, Andrzej Mecherzyński-Wiktor. 

Kraków 14.11.2012



El Capitan to granitowa formacja skalna prawie kilometrowej wysokości – 
jeden  z  najbardziej  znanych  celów wspinaczkowych na  Świecie.  Od drugiej 
połowy ubiegłego wieku stanowi popularny cel najlepszych wspinaczy, którzy 
przesuwają  na  jej  ścianach  granice  niemożliwego  we  wspinaczce 
wielkościanowej.  Ściany,  południowo-zachodnią  i  południowo-wschodnią, 
pokrywa siatka  dróg  wspinaczkowych,  a  najbardziej  rzucającym się  w oczy 
celem jest rozdzielający je masywny filar – The Nose.

Dzięki  stabilnej  pogodzie  i  dobrej  jakości  skale  El  Capitan  jest 
doskonałym celem wspinaczkowym, a wysokość ściany czyni  wspinaczkę na 
niego poważnym przedsięwzięciem kondycyjnym i logistycznym. 

El Nino – 30 wyciągów, 5.13 c



Przygotowanie

Będzie to dla nas pierwsza wyprawa na tak długą drogę. Jej pokonanie 
wymaga  spędzenia  w  ścianie  3-5  dni.  Oprócz  długości  i  dużej  ilości 
wymagających  wyciągów,  czeka  nas  zmierzenie  się  ze  słynnymi  rysami 
najróżniejszej  szerokości.  Niecały  rok,  który  dzieli  nas  od  wyprawy, 
zamierzamy  spędzić  na  intensywnych  przygotowaniach:  wspinać  się  jak 
najwięcej  w  rysach,  ale  przede  wszystkim  postawić  na  jak  najlepsze 
przygotowanie kondycyjne. Zdajemy sobie sprawę, że najwięcej nauczymy się 
na miejscu i musimy być przygotowani na całodniowe wspinanie wiele dni pod 
rząd. Początek sezonu wykorzystamy na intensywne wspinanie w skałach, a 
lato na wspinanie w Tatrach (łańcuchówki) oraz na długie drogi w Dolomitach 
lub/i w Alpach.

Pierwszym celem wspinaczkowym na El Capitanie będzie dla nas droga 
Free Rider (5.12 d, 37 wyciągów) – łatwiejsza od El Nino, stanowi doskonały 
cel na pierwszą wspinaczkę klasyczną na tej ścianie.

Koszty wyprawy (2 osoby)

Bilety lotnicze 
KRK – San Francisco – KRK   5200 zł
Bilety bus, pociąg
SF – Yosemite – SF 500 zł
Noclegi Camp 4 800 zł
Wyżywienie 3500 zł
Sprzęt 4000 zł
Koszt całkowity (2 osoby) 14000 zł

Skład wyprawy
Konrad Ociepka KS Korona, Andrzej Mecherzyński-Wiktor CW Reni-Sport

Sposób dofinansowania
Dofinansowanie PZA – 5000 zł/osoba – 10000 zł
Wkład własny – 2000 zł/osoba – 4000 zł

Termin
Około 15 września – 15 października 2013 roku

Cele wspinaczkowe
1. Cel główny – El Nino 5.13 c, 30 wyciągów;
2. Cel pierwszy – Free Rider 5.12 d, 37 wyciągów;



Dotychczasowe dofinansowania
Konrad Ociepka:
2010 End of Silence, 2011 Voie Petit, 2012 Taghia, 2012 Dolomity;
Andrzej Mecherzyński-Wiktor:
2011, 2012 Des Kaisers Neue Kleider;

Z taternickim pozdrowieniem,
Konrad Ociepka, Andrzej Mecherzyński-Wiktor


