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SPRAWOZDANIE Z EKSPEDYCJI 

ARMENIA WRZESIEN 2022 

 

ZAŁOŻENIA WYPRAWY 

Otwarcie nowej drogi wielowyciągowej na wapiennych ścianach w parku narodowym Dilijan. 

 

SZCZEGÓŁY 

Wyprawa odbyła się w terminie 14-30 października 2022 roku w składzie Aleksandra Przybysz i Karolina Brewczyńska. W 

otwieraniu drogi w parku Dilijan miał towarzyszyć lokalny wspinacz Luca Keushguerian, niestety z powodów osobistych 

nie brał on jednak udziału w otwieraniu drogi. Wspomógł on jednak zespół sprzętowo oraz logistycznie. 

 

PRZEBIEG WYPRAWY 

Wyprawa zaczęła się bardzo niefortunnie, ponieważ w dzień poprzedzający nasz wylot (13 września) granice Armenii 

zostały zaatakowane przez Azerbeijan. Sytuacja w Armenii była na tyle niepewna, że zdecydowałyśmy na zmianę lotu do 

Erewan i zostać dodatkowe trzy dni na Cyprze, na którym miałyśmy międzylądowanie. 

Korzystając z tej sytuacji, udało nam się odwiedzić dwa sektory wspinaczkowe Cypru. Sukcesem tych kilku dni było 

szybkie wspięcie się Oli Przybysz na klasyk sektora Ineia i jedną z najtrudniejszych dróg na wyspie (4 Weekends & a 

Holiday, 8a). 

 

 

Ola Przybysz na rozgrzewce w rejonie Ineia na Cyprze   
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Nasz lokalny przewodnik po wspinaniu na Cyprze -- Stathis  

Po przylocie do Armenii i spotkaniu się z lokalnymi wspinaczami wyznaczony został termin pracy nad nową drogą na 

termin 24-29 września. Termin ten został zgłoszony przez lokalny związek wspinaczkowy do zarządu Parku Narodowego 

Dilijan. 

Do tego czasu zespół zapoznał się z dwoma rejonami wspinaczkowymi w okolicach Erewan: Noravank Canyon i Hell’s 

Canyon. Te kilka dni wspinania i kempingowania pełne było nie tylko wyzwań wspinaczkowych. Uciekanie przed 

niedźwiedziami, odwiedziny w jednym z najstarszych monastyrów w kraju, jazda na stopa przy granicy z Azerbaijanem 

okopanymi i zastawionymi bunkrami drogami gdzie co kilkadziesiąt metrów zauważyć można było wymierzone w stronę 

granicy lufy karabinów maszynowych..., to tylko niektóre z przygód. Armenia dała nam się poznać jako kraj o 

niesamowicie bogatej historii z niesamowicie miłą lokalną ludnością, ale też jako kraj, który wyraźnie boryka się z 

problemami ekonomicznymi i politycznymi.  



 

Noravank Canyon 

 

 

Wspinanie w Noravank Canyon  

 



Druga połowa wyjazdu cała nastawiona była na nasz główny cel – otwarcie pierwszej wielowyciągowej drogi w Parku 

Narodowym Dilijan. Ściana, która przyciągnęła naszą uwagę, to 24-kilometrowy wapienny mór skalny sięgający w 

najwyższych punktach do 150m wysokości. Rejon ten posiada już kilka dróg sportowych o trudności od 6a do 8b, ale 

główne ściany są jeszcze całkowicie dziewicze. Przewodnik z dokładnym opisem kwestii organizacyjnych i istniejących 

dróg dostępny jest online: https://wspinanie.pl/wp-content/uploads/2020/02/Dilijan-Armenia-Guidebook.pdf 

 

Ściana, którą wypatrzył sobie nasz zespół dostępna jest jedynie autami typu Uaz 4x4 i oddalona jest od cywilizacji o około 

10 km. Wspinacze decydujący się na kilkudniowe zostanie w rejonie nie mają innego wyboru jak tylko nocowanie na 

dzikim kempingu na szczycie lub przy podstawie ściany. Zamieszkujący te okolice ludzie zajmują się nomadyczną 

hodowlą krów i koni. Obserwowanie wpół dzikich koni oraz pasterzy pracujących z psami zaganiającymi to dodatkowa 

atrakcja przepięknego parku Dilijan.  

 

 

Transport w Parku Narodowym Dilijan 



 

Kamping nad chmurami w Parku Dilijan   

Praca nad obijaniem drogi zajęła 3 pełne dni. Czyszczenie linii dodatkowy dzień. Ola zmuszona była na codzienne, 

popołudniowe biegi do pobliskiej miejscowości (10km) w celu podładowania baterii do wiertarki co znacznie utrudniło i 

spowolniło pracę.  

Punkty asekuracyjne na ten projekt zostały ufundowane w połowie przez lokalny związek alpinistyczny - 30 punktów oraz 

zakupione przez Ole Przybysz z wykorzystaniem dofinansowania przyznanego przez Wrocławski Klub Wysokogórski oraz 

Ederlid (zniżka na zakup) - 50 punktów. 

Po 4 dniach pracy powstała 120-130m droga podzielona na 5 wyciągów o trudności około 7c, obl 7a+. 

 

Czyszczenie łatwiejszych wyciągów 



 

 

Droga jest obita pół-na-pół punktami Ederlid (typu glue-in) zakupionymi dzienki dofinansowaniu z WKW i punktami 

rozporowymi ofiarowanymi przez lokalny związek wspinaczkowy w Armeni.   

 

 

Obijanie górnego stanowiska drogi 



 

Przejście drogi:  

Ostatniego dnia, mimo ewidentnego zmęczenia zespół stawił się pod ścianą w celu przejścia nowej drogi w czystym 

stylu. Pierwszy wyciąg został szybko pokonany przez Olę. Wycena to ‘brudne 6b+’      . Po dołączeniu do Oli na 

pierwszym stanowisku, Karolina, nagle bardzo źle się poczuła. Pierwsze oględziny wskazywały na przemęczenie i 

przegrzanie (temperatura na ścianie była w okolicach 30 stopni C). Niestety po kilku minutach Karolina straciła 

przytomność. Potrzebna była ewakuacja ze ściany. Mimo słabego sygnału udało się wysłać wiadomość do lokalnego 

wspinacza, który od razu zorganizował ewakuację.  

Droga niestety będzie musiała poczekać na swoje pierwsze czyste przejście do naszego następnego przyjazdu. 

Droga która powstała jest oznaczona ‘open project’. Wyceny, oprócz pierwszego wyciągu są orientacyjne i będą musiały 

być potwierdzone przez następnych wspinaczy. 





 



Podsumowanie: 

Główny cel wyjazdu – otwarcie nowej wielowyciągowej drogi wspinaczkowej w Parku Narodowym Dilijan - został 

osiągnięty. Na pewno do pełnej satysfakcji zostało jej czyste przejście. Team jest cały i zdrowy i bogatszy o niesamowicie 

wartościowe doświadczenie. 

 

Dziękuje Wrocławskiemu Klubowi Wysokogórskiemu za dofinansowanie wyjazdu.   

   


