
Atverkime muziejaus 
duris! 



 
                         

                   Muziejus  įsteigtas 1986 m. vasario 24 d. Sniečkaus II- ojoje vidurinėje mokykloje (dab. 
Visagino ,,Gerosios vilties“ progimnazija ). 1989 m. muziejus perkeltas į Visagino lietuvių 
vidurinę mokyklą (dab.  Visagino ,,Verdenės“ gimnazija) ir pavadintas ,,Aukštaičio pirkia“. 
           2006 m. atsirado galimybė muziejų įkurdinti naujose ir erdvesnėse patalpose. Jis 
papildytas nauja ekspozicija ir pavadintas ,,Etnografijos ir mokyklos istorijos muziejumi“ 
(vadovė mokytoja  Stasė Černiauskienė). 
            Nuo 2014 m. rugsėjo mėnesio muziejui vadovauja mokytoja  Marytė Niparavičienė. 
            Muziejų sudaro trys patalpos.   Pirmoji patalpa labai jauki, primenanti aukštaitišką 
pirkią. Visi baldai surinkti iš aplinkinių kaimų. Čia ir senovinė lova, užtiesta gražiausiais 
raštais austa lovatiese, ir lopšys kūdikiui, ir stalas su kėdėmis, rankšluostinė, etažerė, knygos. 
Kiekvienas eksponatas turi savo vietą, savo kampelį, savo praeitį ir, žinoma, kelio į muziejų 
istoriją. 
             Antroje patalpoje veikia kelios ekspozicijos: ,,Lino kelias“, ,,Žmogaus pagalbininkas - 
arklys“, ,,Istorijos vingiuose“, ,,Bitininko skyrelis“, ,,Namų apyvokos daiktai“.  
            Trečiojoje patalpoje galima susipažinti su gimnazijos istorija. Čia kaupiami metraščiai, 
mokytojų ir mokinių kūrybiniai darbai, gimnazijos laikraštis ,,Vėjavaikis“, ,,Sedulos“ 
ansamblio veiklos, vaikų folkloro festivalio ,,Martynas“ atgarsiai, parengti stendai, kuriuose 
atsispindi mokyklos kelias nuo 1978 m. iki šių dienų. 
            Gimnazijos muziejuje organizuojamos ekskursijos, vyksta edukaciniai užsiėmimai 
(„Lino kelias“; „Advento papročiai ir būrimai“; „Kraičių skrynios“; „Velykų papročiai“; 
„Mokykla anksčiau ir dabar“; „Svetimybės mūsų kalboje“). 
            ,,Nuogąstauju tik dėl vieno -  praeitimi besižavinčių ir besidominčių randasi vis mažiau ir 
mažiau... “ - mintimis   dalinasi muziejaus vadovė.   
 
 



 



   Garbingoje 
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Kiekvienoje pirkioje stovėjo stalas 





Būtinas pirkios baldas- lova 







Senolių skaros 



Etažerė 
knygoms, 

puošta 
siuvinėtais 
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Gražuolė 
spinta iš 
Janionių 
kaimo 





Pirkią 
puošia 

komoda 

 



Virtuvinė lentyna su puodynėm ir kitais 
senoviniais indais 



Audimo staklės 



Kraičkubilis 

 

 



Medinė 
kraičio 
skrynia 

 

 



Senoviniai rakandai 



Arklio  
skyrelis 

 



Bitininko skyrelis ir kiti darbo įrankiai 



Lino kelio ekspozicija 



2015 - Etnografinių regionų metai 



Abrozdėlių parodėlė 



Aukštaičio pirkios maketas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sodybos rakandai 
  
Kiek rakandų senų jau išnykę 
Juos tėvai nuo vaikystės naudojo 
Spragilai ir mintuvai dar likę 
Juodos girnos kamaroj riogsojo 
  
Mūs seneliai ieškojo bezmėno 
Kai pasverti ką nors jiems reikėjo 
Drobes audė aršiną ne vieną 
Į rietimą susuko audėja 
  
Ten kamaroj ušėkas stovėjo 
Geldos bačkos ir lino bruktuvė 
Ten duonkubilis raugu kvepėjo 
Pienas aušo medinėj milžtuvėj 
  
Skalbiant žlugtą kultuvėm velėjo 
Grūdams vėtyti tiko vėtyklės 
O ant aukšto daiktų kiek gulėjo 
Vyžos pjautuvas vilnų karšiklis 
  
Siūlams lanktis ratelis mestuvai 
Iki šiol juos naudojo senutės 
Grifelinės lentelės skiltuvo 
Jau neatmenam dažnas iš mūsų 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pavažiuoti brikelis šlajukai 
Laukui dirbti medinės akėčios 
Odos šleikos pavalkai žąsliukai 
Arklį kinkant praversdavo tėčiui 
  
Skrynios kuparas kraitė šėpa 
Būtina buvo marčiai pasoga 
Šių daiktų vis mažiau bepalieka 
Nyksta spintos „su gėle ir roku“ 
 
Jau seniai daug daiktų nenaudojam 
Vis mažiau tinka ližė kačerga 
Gorčių puspūrį kipšas nujojo 
Nenešiojame kurpių liktarnos 
 
 Kaip sodyba rakandai išnyko 
Mintyse dar juos atkuriam kartais 
Dar muziejuose vienetai linko 
Tik ne tokią jie turi mums vertę 
  
                                                                             Edmundas Kunevičius 
 
 
 
 
 

 
 



Įeikime į 
„Verdenės“ 
gimnazijos 

istorijos 
muziejaus 
kambarį... 



Stendas skirtas lietuviškos mokyklos keliui 
Visagine 



Gimnazijos 
mokytojai 







Paskutinių skambučių puošmena- 
tautinės abiturientų juostos 



Svarbiausi 
diplomai, 
apdovanojimai, 
sveikinimai... 



















 
Maloniai kviečiame visus norinčius 

apsilankyti  muziejuje. 
 

Muziejaus lankymas – nemokamas. 
 

Atvykimo laiką derinti su muziejaus  vadove 
Maryte  tel. 8 656 09775,  el. paštu 
maryte.niparaviciene@gmail.com  
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