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ignas šapkūnas gimė 1918 m. sausio 19 d. Kretingos aps. Pa-
langoje Prano ir Scholastikos Vilkaitės šapkūnų šeimoje. Be jo čia 
augo dar trys vaikai. Baigė Palangos pradžios mokyklą, progimna-
ziją ir įstojo į Kretingos Pranciškonų gimnaziją. Kadangi mokėsi 
labai gerai, buvo atleistas nuo mokesčio už mokslą. Baigęs gimnazi-
ją, mokėsi pradžios mokyklų mokytojų kursuose. Mokytojavo Sei-
nų aps. Leipalingio pradžios mokykloje. Tarnavo LR kariuomenė-
je. 1940 m. jam suteiktas jaunesniojo leitenanto laipsnis. Vokiečių 
okupacijos metais dirbo Telšių aps. Nevarėnų pradžios mokykloje. 
Dirbo Lietuvos laisvės armijos (LLA) Telšių rinktinės štabe. 

Prasidėjus 2-ajai sovietų okupacijai subūrė partizanų grupę, 
veikusią Mažeikių aps. Sedos, šiaulių aps. Tryškių ir Telšių aps. Ne-
varėnų valsčiuose. Žemaičių apygardos šatrijos rinktinės Operaty-
vinio skyriaus viršininkas.

1947 m. gruodžio mėn. žuvus Žemaičių apygardos šatrijos 
rinktinės vadui Kazimierui Juozaičiui-Meteorui, iš rinktinės štabo 
narių liko tik vienas i. šapkūnas-Meisteris. 1947 m. gruodžio mėn. 
šatrijos rinktinės pareigas perėmė Vladas Montvydas-Kęstutis. Jis, 
padedamas Žarėnų kuopos vado Benjamino Milašiaus-Lekars-
tvos, atkūrė suirusius rinktinės vidaus ryšius. 1948 m. vasario 4 d. 
V. Montvydas šatrijos rinktinės vadu paskyrė i. šapkūną. Būdamas 
rinktinės vadu i. šapkūnas dokumentus pasirašinėjo Buržujaus sla-
pyvardžiu. Jam vadovaujant rinktinė buvo padalinta į tris – Laisvū-
no, Džiugo ir Minijos rajonus, kurie suskirstyti kuopomis. Laisvū-
no rinktinę sudarė Alsėdžių, Nevarėnų ir Žarėnų, Džiugo – Luokės, 
Telšių ir Varnių, Minijos – Plungės, Rietavo ir Telšių kuopos. Pa-
skirti rajonų ir kuopų vadai. Rajonų vadai buvo atsakingi už savo 
rajoną, turėjo prižiūrėti jo drausmę, pravesti karinius apmokymus, 
tarp kuopų ir rinktinės štabo organizuoti pastovų ir greitą ryšį. Jie 
buvo atsakingi rinktinės vadui ir aukštesniems viršininkams. Taip 
pat buvo reikalaujama laikytis apygardos Brolių ir Karo lauko teis-
mo nuostatų. Kuopų vadai rinktinės štabui turėjo reguliariai siųsti 
duomenis apie veikiančius partizanus, jų karinius laipsnius, taip 
pat ginkluotės ir žvalgybos žinias. 

i. šapkūnas-Buržujus, Meistras  žuvo 1949 m. balandžio 28 d. 
Kuršėnų aps. Tryškių vls. Birbiliškės miške įrengtame bunkeryje 
kautynėse su MGB Tryškių vls. poskyrio 16 stribų grupe kartu su 
bendražygiu Gurecku.

i. šapkūno žmona Elena nuo 1945 m. buvo partizanų ryšininkė. 
1948 m. liepos 13 d. buvo suimta, nuteista ir išvežta į lagerį. Duktė 
Loreta kartu su i. šapkūno tėvais ir sesers šeima 1948 m. gegužės 
22 d. buvo ištremta į irkutsko sr. 1951 m. tremtyje mirė tėvas Pra-
nas šapkūnas. 

2000 m. birželio 23 d. i. šapkūnui pri pa žin tas ka rio sa va no-
rio sta tu sas, Lietuvos Res pub li kos krašto apsaugos ministerijos 
2000  m. liepos 26 d. įsakymu jam suteiktas majoro laipsnis (po 
mirties).  2000 m. birželio 23 d. (po mirties) Laisvės kovų dalyvio 
statusas suteiktas ir jo žmonai Elenai Keinytei šapkūnienei.
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Žemaičių apygardos vado apsaugos kuopos partizanai žygyje. Priekyje – vadas Vladas Montvydas-Žemaitis. 
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