
Biała Szkoła Rytro 2018 

W dniach  5 -9 2018r. w Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze przebywała 28 osobowa grupa uczniów 

klasy Ia i 4d. W ośrodku czekały nas ładne pokoje, smaczne i zdrowe posiłki, zawsze życzliwy personel 

i …. zimowa pogoda. 

„Powiedz mi, zapomnę. 
Pokaż, może zapamiętam.  
Zaangażuj mnie w to, a zrozumiem”. 
 

To chińskie przysłowie znakomicie oddaje sytuacje wielu uczniów, którzy mają problemy z 

przyswojeniem wiedzy. Biała Szkoła to ciekawa forma edukacji, która jest źródłem twórczej pracy 

nauczycieli i uczniów. 

Program Białej Szkoły był bardzo napięty i wypełniony różnymi atrakcyjnymi zajęciami, spacerami i 

zabawami. Nikt nie mógł narzekać na nudę. Uczniowie mieli okazję poznać historię regionu. Nie 

zabrakło atrakcji na wieczór gdy uczniowie śpiewali, brali udział w konkursach, czytali książki czy 

oglądali film.  

Odbyły się wycieczki autokarowe do: 

- Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Leśnej Roztoce Ryterskiej, gdzie uczniowie poznali faunę i florę 
regionu oraz zwiedzili wystawę eksponatów przyrodniczych zgromadzonych w Izbie Leśnej. Oglądali 
też prezentację multimedialną "Walory przyrodniczo - leśne Nadleśnictwa Piwniczna". Następnie 
uczniowie udali się na górką wyprawę edukacyjną  "Rogasiowym szlakiem", którym w czasie II wojny 
światowej przemieszczali się kurierzy. Na pamiątkę tego wydarzenia, co roku odbywa się Bieg 
Szlakiem Sądeckich Kurierów, który cieszy się dużym zainteresowaniem. Uczniowie na szlaku oglądali 
i rozpoznawali ślady zwierząt pozostawione na śniegu, uroki zimowej górskiej przyrody, podziwiali 
roślinność w zimowej szacie charakterystyczną dla regionu. Zwiedziliśmy ruiny zamku w Rytrze. 

-  Piwnicznej, gdzie uczniowie zwiedzali Muzeum Regionalne i poznali tradycje, historię i zwyczaje 
okolicy, 

 - Nowego Sącza, gdzie zwiedzili Muzeum Galicyjskie. Szczególną uwagę uczniowie zwrócili na 
wystawę "Moja niepodległość" gdzie poznali historię niepodległości naszej Ojczyzny oraz rolę jaką 
odegrał w historii patron naszej szkoły Wincenty Witos. Następnie uczniowie uczestniczyli w 
warsztatach malowania na szkle w Towarzystwie Gimnastycznym Sokół oraz spędzili czas na grach i 
zabawach ruchowych w Ufolandzie, 

- Krynicy, gdzie uczniowie zwiedzili Muzeum Zabawek, wyjechali kolejką na Górę Parkową, byli w 
pijalni wód leczniczych oraz podziwiali piękne krajobrazy Krynicy w zimowej szacie. 

Pobyt na Białej Szkole w Rytrze dostarczył uczniom nowych wrażeń, doświadczeń i pozytywnych 
przeżyć. Każdy uczeń miał szansę pokazania się z jak najlepszej strony, gdyż zadania, które przed nim 
stawiali nauczyciele, były dostosowane do jego  możliwości. Dzieci, które wyjechały na Białą Szkołę 
uczyły się samodzielności, samokontroli i samooceny. W trakcie trwania zajęć poznawały słabe i 
mocne strony swojej działalności.  

Fotografie z Białej Szkoły można oglądać   http://rytro2018.interiowo.pl/ 
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