
Етнографічний музей «Світлиця»! 

 

З 1994 року в гімназії працює етнографічний музей «Світлиця» 

заснований учителем з українознавства Ремарчук Клавдією Федорівною. Це 

людина, яка дуже відповідально  та з ентузіазмом віднеслася до створення 

музею. Учні, батьки та вчителі гімназії почали приносити експонати до музею: 

горщики, глечики, старовинні рушники та одяг, скрині, ткацький верстат тощо. 

І робота в музеї закипіла. За роки свого існування в музеї накопичилася велика 

кількість експонатів, що висвітлюють історію життя, народний побут і ремесла 

наших предків. Також тут відображений великий духовний світ наших народу.  

У 1998 році етнографічному музею «Світлиця» було присвоєно звання 

«Зразковий». 

А скільки в «Світлиці» експонатів зроблено дитячими руками? Тут 

зібрана дуже велика кількість дитячих робіт і доказом цього є виставки, які 

проходять у музеї.  

У кого є сумніви запрошуємо до «Світлиці» і ви поринете у світ 

народознавства разом з нашими екскурсоводами та подивитеся на виставки 

дитячих робіт. 

 

 

 

          Світлиця  

Ось Світлиця – наше чудо,                                 

Поліська Берегиня, 

Розмальована є піч 

Та кована скриня. 

Коло печі масничок, 

Низенька стільничка, 

Полив’яний чудо-посуд, 

В цеберці водичка. 

Зібране тут збіжжя різне: 



Ступи, веретена, прядка,  

Рогачі, кочерги різні, 

Ще й хлібна лопатка. 

Піч і гріла і варила,                   

Рідню лікувала,  

Як на вулиці багнюка, 

Навіть розважала. 

Гарні борщу аромати 

Неслися із хати, 

Наваривши вареників, 

Звала їсти мати. 

Стіл – великий і міцний –  

Стоїть серед хати,  

За ним збиралася рідня  

Різдво святкувати. 

А ось лежать постоли, 

Сплетені із липи, 

Їх із радістю носили 

Дорослі і діти. 

 

На мисничку гарно вряд                    

Стоять миски й горщечки            

І кухличок з баранцем, 

Щоб води напитись. 

У світлиці є обереги, 

Їм предки довіряли, 

Бо в складані дуже часи 

Сім’ю оберігали. 

Від хворі, зглазу і 

прокльонів.  



На печі висить часник, 

Полин, калина, букет піонів, 

Аби мікроб із хати зник. 

А оцей наш макогін 

Бере такий крутий розгін,            

По макітрі мак ганяє, 

До білого розтирає. 

Рушників розмай барвистий  

На всі смаки та бажання: 

Стерок, покутній та весільні 

На міцне кохання. 

Наша хата Берегиня –  

Улюблена кімната 

У ній відроджуєм обряди, 

Проводим різні свята. 

                            Ремарчук К.Ф. ( Вірш взято з книги «Учителю! Перед ім’ям 

твоїм…» - К.Ф. Ремарчук. – М., 2014.) 

 

 


