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„Švyturys“
Kretingos rajono laikraštis 
leidžiamas nuo 1944 m. gruodžio 25 d.,  
nepriklausomas nuo 1990 m.
Steigėjas ir leidėjas UAB „Švyturio laikraštis“

„Švyturys“ vykdo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Mūsų provincija“.

ATMINTIS
Pedagogas, turėjęs Dievo malonę kurti

Laima STONKUVIENĖ

Dar vaikystėje drožti pradėjęs Pranas Zapalis rimčiau su medžiu, ypač 
ąžuolu, pradėjo draugauti 1964 metais. Daugiausiai drožė bareljefus, 
kaukes.

Prisiminti prieš metus į Amžinybę išėjusio šviesaus atminimo pedagogo 
ir tautodailininko Prano Zapalio susirinko gausus būrys jo artimųjų, bu-
vusių kolegų, mokinių, tautodailininkų.

Pranas Zapalis prie savo darbo – žalčio, kuris ilgą laiką puošė Pastau-
ninko parką. Šiandien, deja, jo nebėra.       

Kretingos muziejaus parodų salėse eksponuojama šviesaus atminimo tautodaili-
ninko Prano Zapalio darbų paroda. Prieš metus Amžinybėn išėjusio pedagogo ir me-
nininko šeima gimines, draugus, kaimynus, buvusius kolegas ir mokinius savaitgalį 
pakvietė į prisiminimų popietę. 

„Mes vis dar keliaujame savo gy-
venimo dienų keliais. Mylėdami, 
džiaugdamiesi, kartais skubėdami 
ir prarasdami. O mokytojo, tauto-
dailininko Prano Zapalio žemiškoji 
kelionė baigėsi prieš metus. Šiandien 
susirinkome norėdami dar kartą 
tarsi susitikti su juo, pakalbėti apie 
jį ir prisiminti“, – tokiais žodžiais su-
sitikimą pradėjo P. Zapalio parodos 
organizatorė ir buvusi jo mokinė, 
muziejaus Dailės skyriaus vedėja 
Danutė Šorienė.

Tautodailininko atminimą pa-
gerbus tylos minute, pirmiausiai 
prisimintas jo gyvenimo ir kūrybos 
kelias. P. Zapalis gimė 1929 metų 
lapkričio 30 d. Kretingoje. Čia užau-
go, iš čia išvažiavo mokytis į tuometį 
Vilniaus pedagoginį institutą, kur 
įgijo istorijos mokytojo specialybę. 
Ilgą laiką dirbo Kretingos vidurinėje 
mokykloje mokytoju. 

1973 m. tapo lietuvos tautodaili-
ninkų sąjungos nariu, 1989 m. daly-
vavo kretingiškių tautodailininkų kū-
rybinėje stovykloje Darbėnuose. Savo 
drožinius eksponavo bendrose tauto-
dailininkų kūrybos darbų parodose 
Kretingoje, Klaipėdoje, Raseiniuose, 
Telšiuose, Sankt Peterburge, o 1999 
m. Kretingos kultūros centre surengė 
personalinę kūrybos parodą.

Pomėgį meistrauti P. Zapalis tu-
rėjo nuo vaikystės. Dar piemenau-
damas dovanotu švedišku peiliuku 
droždavo švilpynes, skulptūrėles. 
Rimčiau su medžiu pradėjo drau-
gauti apie 1964 m. Didelių skulp-
tūrų drožti nemėgo. Daugiausia 
drožė bareljefus, kaukes, tekino tai-
komosios dailės dirbinius – vazeles, 
lėkštes, gamino baldus. labiausiai 
patiko ąžuolo medis, nes jis, pasak 
tautodailininko, stiprus ir ilgaamžis. 
Beveik visus savo darbus P. Zapalis 
išdalino artimiesiems, draugams ir 

pažįstamiems. Už drožybos pagrin-
dus P. Zapalis ypač buvo dėkingas 
taudodailininkui Alfonsui Skiesgilui. 

Parodoje eksponuojama tik da-
lis tautodailininko sukurtų darbų, 
kartu – sūnaus Alfredo tapybos bei 
anūkės Rasos grafikos darbai. 

Po jausmingų brolio Bernardo 
žodžių ir eilių, skirtų šviesaus atmi-
nimo kūrėjui, prisiminimais apie 
P. Zapalį dalijosi buvę kolegos, tau-
todailininkai, mokiniai Algirdas 
Slušnys, Nijolė Žutautienė, Kajus 
Garška, Feliksas lukauskas, laimu-
tė Grigaitienė, Aldona Akinskienė, 
Juozas Šakinis, Darius Petreikis. 
„Praną kolegos labai gerbė, mokiniai 
mylėjo. Buvo nuoširdus, atsakingas, 
pareigingas, puikiai išmanė visus 
darbus. Kas mokykloje benutikda-
vo, visi į pagalbą kviesdavosi būtent į 
Praną, – pasakojo A. Slušnys. – Turė-
jo ir išskirtinę humoro gyslelę. Kartą 
vasario 23-iąją, kai tuomet būdavo 
minima kariuomenės diena, pasiūlė 
išvirti ir moteris pavaišinti koše. Bet 
nė vienas tos košės virti nemokė-
jome. Pranas nuramino: pats košę 
išvirs. Ir išvirė, ir ne įprastą, o pagal 
savo receptą“.

„Pranas visus darbus dirbo iš šir-
dies. Nors buvo istorijos mokytojas, 
puikiai atliko medžio, mūro, metalo 
darbus, savo patirtimi mielai dalijosi 
su draugais, kaimynais. Buvo puikus 
konstruktorius, geras organizato-
rius. Jo idėjos, darbai gyvi buvusių 
kolegų, mokinių atmintyje, o tai yra 
prasmingiausias palikimas“, – kalbė-
jo K. Garška. 

F. lukausko pastebėjimu, P. Zapa-
lis buvo per kuklus. Darė kitokius nei 
visi darbus, tačiau to nesureikšmino, 
aukščiau kitų savęs nekėlė. „labai 
smagu buvo su Pranu bendrauti. Su-
siėję kalbėdavomės vos ne visą dieną. 
Pradėdavome rimta tema apie meną, 

o baigdavome, kaip ir visi „žinovai“ – 
politika, – šmaikštavo F. lukauskas. 
– Turėjo išskirtinę savybę savo darbą 
rodyti ir smulkiai paaiškinti, ką jame 
norėjo pavaizduoti. labai trūksta 
Prano, susitikimų su juo jo dirbtuvė-
se, kurios jam kvepėjo“.

Buvusio mokinio D. Petreikio žo-
džiais, žmogus yra gyvas tol, kol pri-
simenamas. „Pranas Zapalis buvo 
žmogus ir mokytojas iš didžiosios 
raidės. Turėjo pavydėtiną kantrybę. 
Kad ir ką beprisidirbdavome, nie-
kada ant mokinių nešaukė, nebarė. 
Gyvenimo tiesų šis šviesus žmogus 
ir pedagogas mokė tokiomis pamo-
komis, kurių iki šiol nepamiršome ir 
nepamiršime visą gyvenimą“, – pri-
siminimais dalijosi D. Petreikis.

Savo pavyzdžiu ir išmintimi dorai 
gyventi P. Zapalis mokė ne vien mo-
kinius. Sūnus Alfredas prisiminė tėvo 
patarimą kilus ginčui su žmona. „Su 
moterimi nesiginčyk: tu turi tik šau-
tuvą, o ji – kulkosvaidį. Kai atidengs 
ugnį, neišsisuksi, nieko su tuo savo 
ginklu nepadarysi“, – prisiminęs šel-
mišką tėvo patarimą juokėsi Alfredas. 
– Tėvas viską darė labai nuoširdžiai, 
iki galo, to mokė ir mus“. 

P. Zapalio žmona, taip pat buvusi 
pedagogė Irena apgailestavo, kad 
apie vyrą, tėvą, senelį, prosenelį – sū-
nūs Olegas ir Alfredas padovanojo 
keturis anūkus, šie – keturis proanū-
kius, tenka kalbėti jau būtuoju laiku. 
„Bet Jūsų dėka Pranas šiandien vėl 
tarsi buvo su mumis. Ačiū visiems, 
atėjusiems prisiminti jį ir jo darbus“, 
– kviesdama apžiūrėti prieš metus 
Anapilin išėjusio P. Zapalio darbų 
parodos dėkojo I. Zapalienė.

Susirinkusiųjų pastebėjimu, Die-
vo malonę kurti turėjęs P. Zapalis 
žemiškąją kelionę baigė pavyzdingai 
atlikęs kiekvieno žmogaus pareigą – 
palikęs žemę gražesnę.   

Gerbiamas Juozai Motijauskai, 

Nepajuntame, kaip bėga metai, palikdami kažką įsimintino, nepakartoja-
mai gražaus. Ir ne skaičiai nulemia metus, o mūs keliai, darbai ir mintys. Tuo, 
kuo praturtinam kitus, mokėdami save dalinti. 

Dėkoju už metų brandumą, už tai, kad nematomą savo gerumą atiduodate 
meile dosnia. Džiaukitės kiekviena gyvenimo akimirka, net ir ta, kuri priver-
čia susimąstyti. 

Stiprybės, geros sveikatos ir dar daug gražių sumanymų įgyvendinimo.

60-mečio proga  Palangoje gyvenantį Juozą MoTIJAUSKĄ nuoširdžiai
 sveikina Seimo narys Antanas Vinkus   


