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Malownicza, jednodniowa trasa stanowiąca popularną drogę z północnej części pasma na południe 
– do monastyru Rilskiego. Przy tym bardzo widokowa – będziemy przechodzić przez zachodnią, 
skalistą część Riły. Trasa dla zaawansowanych, prowadzi w całości znakowanymi szlakami. 

Wycieczkę zaczynamy z ośrodka wypoczynkowego Maljowica (Maльовицa), dokąd prowadzi dro-
ga asfaltowa i dokąd można dotrzeć samochodem. Droga ma dobrą nawierzchnię, a na miejscu 
można skorzystać z parkingu. Jeżdżą tu też prywatne busy z Samokowa (Самоков) – 3 dzien-
nie – zatrzymując się po drodze w miejscowości Gowedarci (Говедарци). Monastyr Rilski (Рилски 
манастир) ma połączenie autobusowe z pobliskim miasteczkiem Riła (Рила, 1 kurs dziennie), 
a także z Sofią (Софня, 2 kursy).

Od kompleksu wypoczynkowego Maljowica (Maльовицa) wychodzimy szlakiem niebieskim  
w górę potoku o tej samej nazwie i wędrujemy górską doliną na południe. Po pewnym cza-
sie docieramy do schroniska Maljowica (Maльовицa).

Jest to miejsce zwornikowe szlaków. Tutaj docierają znaki czerwone z przełęczy Kobilino Bra-
niszte (Кобилино Бранище) na wschodzie. Stąd też prowadzi niebieski szlak do schronu Orło-
wec (Орловец, opis w przeciwnym kierunku, zob. trasa 5, s. 27). Od schroniska zmierzamy na 
południe za znakami czerwonymi i niebieskimi. Trasa meandruje wzdłuż potoku, niekiedy 
wręcz jego korytem, które w tym miejscu rozdziela się na kilka strug, a niekiedy przepływa tuż 
pod nami, między głazami. Cały czas towarzyszy nam kosodrzewina. Po ok. 1 godz. od opusz-
czenia schroniska szlak niebieski odbija w lewo (zob. trasa 5, s. 27), a my dalej wędrujemy za 
czerwonymi znakami . Mijamy symboliczny cmentarz tych, którzy zginęli w górach. Są tu 
tablice pamiątkowe z nazwiskami ofiar. Szlak prowadzi stąd na południe. Po blisko godzinnej 
wędrówce docieramy do dolinki polodowcowej Jezior Elenskich (Еленски езера), z licznymi 
malowniczymi stawami polodowcowymi. Stąd roztacza się wspaniały widok na północne 
urwisko Maljowicy. Jest to teren wielu tras wspinaczkowych alpinistów bułgarskich. Na wscho-
dzie widnieje skalisty Orłowec, a na zachodzie skalisto-trawiasta grań główna, którą po zej-
ściu z Maljowicy można iść w kierunku schroniska Iwan Wazow (Иван Вазов, zob. trasa 6, 
s. 33). Ścieżka skręca na południe i wznosi się po kamiennym zboczu, by następnie skręcić 
na południowy zachód ku grzbietowi Maliowiszki Biło (Мальовишки Било). Stąd wędrujemy 
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dalej granią do najwyższego punktu szczytu Maljowica (Maльовицa, 2729 m n.p.m.), który 
osiągamy po długiej wspinaczce stromym stokiem.

Roztacza się stąd na wschód wspaniała panorama smukłych szczytów w stronę przełęczy Kobi-
lino Braniszte. To część Riły o najbardziej alpejskim charakterze – widzimy grzebienie skalistych 
szczytów: Elin Wrych (Елин бръх), Orłowec, Zlija (Злия) aż po najwyższy w okolicy Goljam Kupen 
(Голям Купен). Na południu, ok. 1600 m niżej, w dolinie rzeki Rilskiej (Рилска река) znajduje się 
słynny monastyr Rilski. Po drugiej stronie doliny rozciąga się grzbiet Briczebor (Бричебор), który 
wchodzi w skład Rezerwatu Przyrodniczego Monastyr Rilski (Природен Парк Рилски Манастир). 
Dalej na południu widnieją wierchy południowo-zachodniej Riły. Na zachodzie teren łagodnie-
je – grzbiet biegnący w kierunku schroniska 
Iwan Wazow i przełęczy Razdeła (Раздела) oraz 
Wazow Wrychu (Вазов връх) staje się trawiasty. 
Schodzimy na zachód szlakiem czerwonym do 
siodła pod szczytem. Trasa wiedzie trawiasty-
mi halami, a jej przebieg zaznaczono metalo-
wymi czarno-żółtymi słupkami. W odległości 
ok. 200 m, na prawo od szlaku, znajduje się 
studzienka. Następnie szlak wpina się lekko 
po kamienistym, północnym zboczu Golja-
ma Mramorca (Голям Мраморец) i zmierza 
do głównego wierzchołka (2602 m n.p.m.), po 
czym skręca na zachód, sprowadzając w dół 
na przełęcz pod szczytem Małyka Mramorca 
(Малък Мраморец).

Tutaj znajduje się rozwidlenie szlaków. Znaki 
czerwone zmierzają dalej granią w kierunku 
zachodnim, w stronę schroniska Iwan Wazow 
(zob. trasa 6, s. 33). My zaczynamy zejście za 
znakami niebieskimi  na południe – do 

monastyru Rilskiego. Szlak obniża się dwoma dużymi zakolami w kierunku południowym, 
do doliny potoku Małka Druszlawica (Малка Друшлавица). Zejście trawiastą halą jest bardzo 
strome, a po opadach może być niebezpieczne. O jego trudości świadczy przewyższenie, jakie 
szlak pokonuje na 2–3-kilometrowej trasie od szczytu Maljowica do dna doliny rzeki Rilskiej 
– to ok. 1600 m. Wrażenie ogromne. W miejscu zwanym Właszka Baczija (Влашка Бачия) moż-
na się zatrzymać i zaopatrzyć w wodę ze źródła. Stąd trasa lewym zboczem doliny zmierza 
w kierunku południowo-wschodnim i wspina się na grzbiet wzniesienia Dyłgija Rid (Дългия 
рид). Dalej szlak prowadzi lasem iglastym, a później licznymi zakosami stromo schodzi do 
doliny. Wycieczkę kończymy przy wschodniej bramie monastyru Rilskiego (Рилски манастир). 
Jest to zarazem punkt zwornikowy szlaków. Tutaj schodzą się trasy znaków czerwonych ze 

schroniska Iwan Wazow (opis w przeciwnym 
kierunku, zob. trasa 12, s. 57), znaki żółte pro-
wadzą ze wschodu, ze schroniska Ribni Ezera 
(Pибни eзерa, opis w przeciwnym kierunku, 
zob. trasa 4, s. 23), a wraz z nimi dochodzi 
ścieżka z przełęczy Kobilino Braniszte (zob. 
trasa 8, s. 41). Istnieje możliwość dotarcia tu 
także za znakami niebieskimi z południa ze 
schroniska Makedonia (Maкедония).
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Podejście pod Maljowicę od strony 
monastyru Rilskiego, fot. Tomasz Ostrowski

Elenski Ezera, fot. Tomasz Ostrowski

Gniazdo Maljowicy z grani głównej, 
fot. Grzegorz Petryszak

Alpejski charakter północno-zachodniej Riły,
fot. Tomasz Ostrowski
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PANICZISZTE – SEDEMTE EZERA – PANICZISZTE

Popularna i rekreacyjna wycieczka do jednej z najpiękniejszych dolin polodowcowych Riły – Doli-
ny Siedmiu Jezior (Sedemte Ezera). Po drodze można podziwiać piękny wodospad Skakawica. 
Wycieczka całodniowa, wiedzie znakowanymi szlakami.

Do Panicziszte (Паничище) nie kursują autobusy – jeśli nie mamy własnego samochodu, pozostaje 
nam taksówka lub wynajem busa w miasteczku Saparewa Banja (Сапарева Баня, najlepiej pytać 
w centrum miejscowości, przy drodze prowadzącej do Panicziszte). 

Wycieczkę rozpoczynamy w Panicziszte (Паничище), w miejscu, gdzie kończy się asfalt koło 
ośrodków wypoczynkowych – przy przełęczy Zeleni Presłap (Зелени преслап). Docieramy tu 
malowniczą drogą, momentami zawieszoną na skale, prowadzącą z pobliskiego miasteczka 
Saparewa Banja. Warto skorzystać z tej właśnie drogi – ma dobrą nawierzchnię (Bułgarzy, 
wybierając się w tę część gór, najczęściej korzystają z tej trasy) i jest malownicza, wijąc się 
serpentynami zapewniajcymi widok na Kotlinę Dupnicką (Дупнишка Котловина). Po drodze 
mijamy centrum informacyjne Parku Narodowego Riła (Национален Парк Рила). Podróżujący 
własnym samochodem mogą zaparkować przy ośrodkach wypoczynkowych koło Zelenie-
go Presłapu, w których można również przenocować. Odtąd idziemy bitą drogą w górę za 
znakami żółtymi . Po prawej stronie mijamy drewnianą bramę Parku Narodowego Riła. Po 
ok. 20 min drogę przecina szlak zielony prowadzący ze schroniska Pionerska (Пионерска) do 
schroniska Skakawica (Скакавица). Zostawiamy znaki żółte i odchodzimy ścieżką w prawo – 
zielonym szlakiem . Prowadzi on lasem świerkowym, lekko do góry, przechodząc następnie 
w kamienny chodnik, by w końcu dotrzeć do schroniska Skakawica (Скакавица). 

Jest ono położone w malowniczej dolinie – roztaczają się stąd piękne widoki, w tym na wyjąt-
kowej urody i wielkości wodospad Skakawica, którego górna część widoczna jest z tarasu 
schroniska. Można do niego dojść nieznakowaną ścieżką zza schroniska (ok. 20 min). Wodo-
spad opada kilkudziesięciometrową kaskadą z progu skalnego zamykającego dolinę. Dalsza 
trasa wycieczki prowadzi ścieżką spod schroniska przez drewniany most i łąkę na przeciw-
legły stok. Jest to szlak niebieski  – ze Skakawicy do schroniska Łowna (Ловна). Podchodzi-
my stopniowo, skręcając w lewo, obchodząc stoki grzbietu Suchija Rid (Сухия рид). Idziemy 
wyraźną ścieżką pośród lasu świerkowo-jodłowego. Po drodze po prawej stronie bije źródeł-
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ko. Nabieramy wysokości, by po ok. 50 min od Skakawicy dojść do skrzyżowania szlaków. 
Spotykamy szlak żółty prowadzący drogą z Panicziszte do schroniska Rilski Ezera (Рилски 
Езера). Pozostawiamy szlak niebieski, który dalej zmierza do schroniska Łowna, i wprost do 
góry wędrujemy dalej za znakami żółtymi . Uwaga! Zamiennie pojawiają się znaki czer-
wone, biegnące do tego samego schroniska. Podchodzimy równo, cały czas lasem i wyraźną 
ścieżką, by po ok. 30 min od skrzyżowania szlaków wejść w piętro kosówki. Ścieżka pojawia 
się i gubi pośród krzaków kosodrzewiny, rozwidla się i schodzi, występują liczne odnogi. Nie 
należy się tym przejmować, gdyż szlak jest popularny i wszystkie ścieżki prowadzą do schro-
niska lub raczej hotelu górskiego przy Jeziorach Rilskich (Рилски Езера). Wkrótce odsłaniają 
się widoki na grzbiet główny Riły Północno-Zachodniej, ciągnący się za Doliną Siedmiu Jezior 
(Седемте Езера), a na lewo pojawia się skalista część Riły w grupie Maljowicy (Мальовица). 
Na bliskim planie przed nami dostrzegamy instalacje orczykowego wyciągu narciarskiego na 
stoku Suchija Ridu. To nieomylny znak, że zbliżamy się do schroniska Rilski Ezera (Рилски 
Езера), które ulokowane jest przy dolnej stacji kolejki. 

Po krótkim odpoczynku ruszamy dalej. Najkrótsze szlaki – zielony i żółty – prowadzą w 50 min 
do widocznego już schroniska Sedemte Ezera, które położone jest niespełna 200 m wyżej, 
a rozciąga się z niego o wiele piękniejsza panorama cyrku lodowcowego Siedem Jezior. My 
proponujemy trasę do schroniska Sedemte Ezera nieco dłuższą, ale za to bardziej widokową. 
Wychodząc z budynku, skręcamy w lewo i za znakami czerwonymi  pniemy się trawiastym 
stokiem wzdłuż słupów wyciągu orczykowego na grzbiet Suchija Rid (Сухия рид). Następnie 
cały czas wyraźną ścieżką przez szeroki grzbiet idziemy na południe w kierunku grani głów-
nej Riły. Na wschodzie – w dole – widać bajkowo piękną Dolinę Siedmiu Jezior. Na wprost roz-
ciąga się główna grań wznosząca się na wysokość ponad 2500 m. Spoglądając nieznacznie 
na prawo, zobaczymy Otowiszki Wrych (Отовишки връх). Po naszej prawej ręce znajduje się 
górne piętro doliny, z którego opada wodospad Skakawica. Po 50 min, lekko się obniżając, 
docieramy do węzła szlaków. Znaki czerwone prowadzą dalej na główną grań i do schroni-
ska Iwan Wazow (Иван Вазов), a my za znakami żółtymi  i zielonymi, skręcając na wschód, 
schodzimy dość stromo do Doliny Siedmiu Jezior, do widocznego cały czas schroniska. Ze 
szlaku roztacza się przepiękny widok na otoczenie doliny, doskonale widać elementy krajo-
brazu polodowcowego. Wyróżnia się stąd szczególnie wznoszący się nad jeziorem Bliznaka 

(Близнака Езеро) skalisty szczyt Hajduty (Хайдута). Trawersując stok Ridu, schodzimy szybko 
na dno dolinki. Mijamy nieczynny schron turystyczny i przechodzimy obok stawu Trilistnika 
(Трилистника Езеро). Od północnej strony obchodzimy Ribnoto Ezero (Рибното Езеро). Tutaj 
spotykamy znaki żółte i zielone, prowadzące ze schroniska Rilski Ezera, oraz niebieskie, ze 
schroniska Wada (Вада). Skręcamy w prawo, wzdłuż brzegu jeziora, i po chwili docieramy do 
schroniska Sedemte Ezera (Седемте Езера). 

Od schroniska wracamy do węzła szlaków przy brzegu Ribnoto Ezera,  skąd podążamy w kie-
runku północnym, początkowo za znakami zielonym, żółtym i niebieskim. Przełamujemy 
czoło moreny kamienistą ścieżką i schodzimy jej północną stroną lekkim trawersem. Po kil-
ku minutach zostawiamy szlak niebieski, który prowadzi brzegiem Dolnoto Ezera (Долното 
Езеро) do schroniska Wada (opis w przeciwnym kierunku, zob. trasa 11, s. 53). My pośród 
głazów i mniejszych kamieni skręcamy w lewo, nieznacznie podchodząc do góry, cały czas 
za znakami zielonymi i żółtymi. Przekraczamy potok i pośród kosówki, nieznacznie tracąc 
wysokość, zdążamy do bliskiego już schroniska Rilski Ezera (Рилски Езера). Mijamy okreso-
wy staw, by w niespełna 40 min ze schroniska Sedemte Ezera dotrzeć do celu. 

Stąd znanym nam już szlakiem „żółto-czerwonym” schodzimy w kierunku Panicziszte. Zagłę-
biamy się w jodłowo-świerkowy las. Po ok. 30 min od schroniska Rilski Ezera na moment 
łączy się z naszą trasą ścieżka ze znakami niebieskimi, którą przywędrowaliśmy ze Skaka-
wicy. Po 5 min od tego węzła dochodzimy do bitej drogi, gdzie znajduje się następny zwornik 
szlaków. Z tego miejsca rozchodzą się aż 3 szlaki żółte. Jeden, którym przyszliśmy, a który pro-
wadzi dalej drogą w dół, i dwa w górę, w prawo, też do schroniska Sedemte Ezera, ale drogą 
okrężną. Nas prowadzą znaki żółte i czerwone w kierunku Panicziszte. Po następnych 15 min 
znaki czerwone odchodzą w prawo, do schroniska Pionerska. Podążamy dalej drogą – szero-
kimi zakrętami –  i po następnych 25 min spotykamy szlak zielony, który przecina drogę, pro-
wadząc ze schroniska Skakawica do schroniska Pionerska. W końcu docieramy do ośrodków 
wypoczynkowych w Panicziszte (Паничище), gdzie kończymy wycieczkę. 
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Sedemte Ezera, fot. Grzegorz Petryszak
Widok na Sedemte Ezera i przełęcz Razdeła,
fot. Grzegorz Petryszak


