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Skolotāja Ruta Antipina

Skolotāja Aija Jurgelāne

Skolotāja Ruta Antipina visu savu darba mūžu nostrādājusi
Pilsrundāles skolā – darbā pavadīti 48 gadi (no tiem 25 gadi
nostrādāti pilī), izaudzinātas 14 klases. Sk. R.Antipina lepojas, ka
12 viņas izaudzinātie skolēni šobrīd strādā par skolotājiem
Viņa stāsta, ka pēc Jelgavas pedagoģiskās skolas beigšanas
valsts sadalē tika nozīmēta strādāt Dobeles rajona Annenieku
skolā, kuras direktors tolaik bija Ernests Grīnfogels. „Viņš mani
toreiz tādu jaunu nopētīja un teica – nu, ko Jūs te darīsiet! Es tieku
pārcelts uz Pilsrundāles skolu par direktoru, ņemšu Jūs līdzi! Tā es
nokļuvu šeit,” stāsta Ruta Antipina. „Vēlāk skolā runāja, ka atnācis
jauns direktors un atvedis līdzi radinieci,” viņa smejas.

Skolotāja Aija Jurgelāne ir Pilsrundāles vidusskolas absolvente.
„Man skola no pils laikiem ir palikusi ļoti labā atmiņā, tāpēc es
pēc izglītības iegūšanas ļoti gribēju tikt atpakaļ,” stāsta
A.Jurgelāne. „Sadalē es varēju izvēlēties ļoti daudz skolas, bet
es gribēju tikai šeit.” Pilsrundāles vidusskola skolotājai
A.Jurgelānei ir pirmā un vienīgā darba vieta – nostrādāts 31
darba gads.
No pašas skolas laikiem spilgtā atmiņā palikuši agrāk rīkotie
sadraudzības festivāli ar igauņu un lietuviešu skolām, kas tolaik
tika organizēti trīs reizes gadā – Igaunijā, Lietuvā un Latvijā. „Tā
kā pati biju ļoti aktīva, man ļoti patika iesaistīties, gatavojot tā
saucamās montāžas, koncertus, kā arī uzstāties,” viņa atceras.
Skolotājas Aijas Jurgelānes vēlējums skolai 90 gadu jubilejā – lai
vienmēr būtu bērni, ko šeit mācīt!

Skolotāja Daiga Saka

Skolotāju kolektīvs1954./1955.m.gadā skolotāju istabā
Rundāles pils telpās
Skolotāja Ruta Antipina pirmajā rindā otrā no labās puses,
skolas direktors E.Grīnfogels 1.rindā vidū.

Pilī strādājot visi skolotāji ļoti gaidījuši, kad varēs sākt darbu
jaunajā skolā. Tomēr R.Antipina atzīst, ka skolai pils telpās bijusi
īpaša aura, ko jutuši gan skolotāji, gan skolēni. Viņa stāsta, ka
tolaik bijusi ļoti cieša sadarbība ar skolēnu vecākiem – katru gadu
tika rīkoti vecāku vakari. Arī skolotāju kolektīvs bijis ļoti sirsnīgs.
„Skolotāja darbs no cilvēka prasa ļoti daudz, ja to veic pēc labākās
sirdsapziņas,” stāsta skolotāja. „Man šis darbs vienmēr ir bijis
sirdslieta. Citādi jau nevar...”
Arī skolas 90 gadu jubilejā skolotājiem R.Antipina novēl, lai darbs
būtu sirdslieta, un visiem citiem atgādina, ka skolotājs ir tikai
cilvēks.

Skolotāja Daiga Saka arī ir Pilsrundāles vidusskolas absolvente,
kura vēlāk atgriezusies skolā jau kā skolotāja. „Interesanti ir tas,
ka 1997.gadā, kad man piedāvāja šeit mācīt latviešu valodu, es
atgriezos strādāt savā skolā un savā klasē. Tā es 9 gadus
nostrādāju savā bijušajā klasē.”
D.Saka ar smaidu stāsta, kā ar saviem audzēkņiem gatavojās
skolas 85 gadu jubilejas svinībām. „Tā man bija ļoti radoša un
atraktīva klase. Jubilejas pasākumu gatavojot, mana audzināmā
klase burtiski izgāja cauri manam skolas laikam – pionieru
organizācijas aktivitātēm, skolas dzīvei pilī un „jaunajiem laikiem”
jaunuzceltajā skolā,” atceras skolotāja D.Saka. „Bērniem tas bija
kas jauns un neparasts, viņiem nāca smiekli par ierindas skatēm,
kur bija jāsoļo, jo viņi nekā nezināja par pionieru laikiem.”
Daiga pati saka, ka laikam liktenis ir lēmis saistīties ar šo vietu –
ar skolu, jo vienmēr, kad ļoti apzināti ir izvēlēta cita darba vieta,
tomēr ir sagadījies atgriezties šeit.
Skolas svinības gaidot D.Saka novēl visiem saglabāt
dzīvesprieku!
Skolotāju atmiņās ieklausījās un tās pierakstīja Laura Ārente

Skolotāja Aina Alksne

Darbu uzsāks skolas vēstures muzejs

Skolotāja Aina Alksne Pilsrundāles vidusskolā sāka strādāt
1977.gadā. „Vienu gadu paspēju arī pilī nostrādāt”, viņa stāsta.
„Togad bija ļoti auksti. Atceros, ka mācību stundas laikā gāju pie
krāsns sabakstīt pagales, lai bērniem rokas nenosalst, lai viņi kaut
cik varētu parakstīt. Skolotāji bijām priecīgi par gaidāmo jauno
skolu.”
Skolotājai Ainai Alksnei atmiņā spilgti palikuši skolēniem rīkotie
klases vakari, kas tika rīkoti katrs par savu tematu – par draudzību,
veltītus gadalaikiem u.tml. Šie vakari īpaši izcēlās ar atmosfēru –
skolēni gan spēlēja spēles un gāja rotaļās, gan arī daudz dziedāja
un dejoja. „Tolaik atļāvām svinēties līdz pat vienpadsmitiem
vakarā”, stāsta skolotāja A.Alksne. „Vienu reizi mēs no skolas visa
klase nācām mājās un visu ceļu kopā dziedājām”.
„Ar savu audzināmo 8.klasi diezgan daudz braukājām ekskursijās.
Toreiz 8.klasi beidza 31 skolēns. Pēc izlaiduma visi braucām
ekskursijā uz Ļeņingradu. Nakšņojām mēs Ļeņingradas pievārtē
blakus upei. Kamēr mēs ar skolēnu mammām gatavojām
vakariņas, zēni turpat netālu cēla teltis. Vienu brīdi skatos – nav
vairs manu zēnu, visi iemukuši upē peldēt, lai gan biju stingri
noliegusi. Ko darīt – nācās teikt kādu stingrāku vārdu”, atceras
skolotāja A.Alksne.
Skolas deviņdesmit gadi sagaidot, skolotāja novēl, lai visiem
pietiktu savstarpēja Cieņa un Sapratne.

Reizē ar Pilsrundāles vidusskolas 90 gadu dienas svinībām
2009.gada 24.oktobrī plkst. 19.00 darbu sāks arī skolas muzejs.
Svētku ekspozīciju veidos pionieru hronikas, gadagrāmatas,
fotogrāfijas, atmiņu pieraksti un citi skolēnu veiktie pētījumi.
Lai muzejā būtu patiesi interesanti, mums vēl trūkst dažādas
īstas lietas un priekšmeti, mācību grāmatas un dokumenti,
liecības, personīgās dienasgrāmatas, atmiņu un dziesmu klades,
skolēnu apģērbi un somas, kas stāstītu par skolas gaitām
pagājušā gadsimtā, sākot ar 1919.gadu.
Aicinu visus skolas absolventus, viņu radiniekus un novada
iedzīvotājus atbalstīt mūsu cenšanos izveidot skolas
muzeju, dāvinot Jums mazāk nepieciešamās kaut arī vēl
dārgās lietas. Būsim pateicīgi, ja atnesīsiet tās uz skolas
vēstures kabinetu jebkurā darba dienā, vai arī ieradīsieties
ar dāvinājumu skolas svētkos. (Neskaidrību gadījumā
sazinieties ar mani pa tālruni 28399088)
Paldies visiem, kas atsaucās aicinājumam veidot skolas muzeju
jau 2009.gada februārī, un arī tiem, kas uzklausīs šo aicinājumu!
Liels paldies Viesturam Badinskim, kas izdarīja visu tehnisko
darbu, lai muzejs taptu!
Veidosim skolas muzeju kopā!
Rudīte Gustiņa,
Pilsrundāles vidusskolas vēstures skolotāja

