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APIE JONĄ BANDŽIUKĄ 

 

Ilgametis Šedbarų 
kultūros namų direktorius, to 
paties kaimo kapelos įkūrėjas 
ir smuikininkas Jonas Ban-
džiukas keturis dešimtmečius 
atidavė kultūros ir tradicijų 
puoselėjimui, savo gimtojo 
krašto garsinimui.  J. Ban-
džiukas visą gyvenimą gyveno 
ir dirbo Šedbarų krašte, 
Kelmės rajone. Gimė jis 
Vaitkaičių kaime – čia prabėgo 
vaikystės bei jaunystės 
dienos, o dažni apsilankymai 
gretimame Kalpokų dvare 
suvedė J. Bandžiuką ir su 
būsima žmona. Netrukus 
susikūrė Bandžiukų šeima, 
kuri, pradėjus kurtis centrinei 
Šedbarų gyvenvietei, čia 
pasistatė namus ir apsi-
gyveno. Dabar sodyboje 
šeimininkauja dukra Danutė, 
kuri mielai pasidalino 
prisiminimais apie savo tėvus. 

Su smuiku J. Bandžiu-
kas susipažino dar vaikystėje 
žąsis ganydamas, o aktyvią muzikinę veiklą pradėjo 1959 m., kai keli 
muzikuojantys vyrai susibūrė į kapelą. Ryšys su kultūra, menu, matyt, buvo 
užprogramuotas visam jo gyvenimui. Danutė juokaudama pasakojo apie tai, 
kaip jos tėvelis sėkmingai pasiekė karjeros aukštumas – nuo traktorininko bei 
laukininkystės brigadininko iki direktoriaus. Kito „valdiško“ darbo jam daugiau 
dirbti neteko. Šedbarų kultūros namams   J. Bandžiukas pradėjo vadovauti 1964 
m., tuometinio Tytuvėnų valstybinio medelyno direktoriaus paprašytas laikinai 
užimti šias pareigas, kol atsiras kitas darbuotojas, ir už tai dar pažadėjo duoti 

J. Bandžiukas (1986) 
 (nuotrauka iš asmeninio D. Pukienės archyvo)  
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naują traktorių. Tačiau laikina veikla kultūros srityje užsitęsė net iki 1992 m., kai 
įkopęs į aštuntą dešimtį išėjo užtarnauto poilsio.  

J. Bandžiukas buvo labai tolerantiškas, gebėjo vienyti ir suburti 
žmones. Tik pradėjęs vadovauti kultūros namams sustiprino kapelą, subūrė 
chorą, moterų ir vyrų vokalinius ansamblius. Šioje kultūros įstaigoje tuomet 
veikė vaikų etnografinis, šokėjų bei dramos kolektyvai. Meno saviveikloje 
dalyvavo kone šimtas žmonių, kurie su įvairiomis muzikinėmis programomis 
pasirodydavo įvairiuose konkursuose, apžiūrose, šventėse.  

Būdamas labai pareigingas, J. Bandžiukas ir kitus skatino pasitempti. 
Gal todėl ir meno kolektyvus konkursuose dažnai lydėdavo sėkmė. Jau 1965 m. 
Šedbarų choras dalyvavo Respublikinėje dainų šventėje. Tais pačiais metais 
pagyvenusių žmonių šokių kolektyvas taip pat koncertavo Vilniaus publikai. 
Įsimintinas šedbariškiams saviveiklininkams buvo 1981 m. sausio mėnesį vykęs 
liaudies dainų ir instrumentinės muzikos televizijos festivalis, kuriame Šedbarų 
kaimo kapela, nugalėjusi zoniniame ture Raseiniuose, tų pačių metų balandį 
sėkmingai dalyvavo baigiamajame koncerte Vilniuje. Rajono apžiūrose tuomet 
ne kartą pelnytas anuomet aukščiausias kūrybinės veiklos įvertinimas – 
pereinamoji vėliava. 

J. Bandžiuko dukra prisiminė, kad abu tėvai visada labai mėgo dainą ir 
muziką. Meno saviveikloje dalyvavo visa Bandžiukų šeima. Žmona Jadvyga 
buvo pagrindinė kolektyvo dainininkė bei vedančioji. Dukra Danutė grojo kaimo 
kapeloje, su seserimi Angele šoko tautinius šokius. Vėliau kapeloje grojo ir J. 
Bandžiuko anūkas. Po koncertų ir apžiūrų, apibendrinti konkursų rezultatų, 
aptarti tolimesnių planų saviveiklininkai dažnai rinkdavosi Bandžiukų sodyboje, 
kur visada buvo laukiami ir svetingai sutinkami. 

J. Bandžiukas buvo labai atsidavęs mėgstamai veiklai, muzika 
nuslopindavo rūpesčius. Išėjęs į pensiją dar dešimt metų dirbo, o kaimo 
kapeloje smuikeliu grojo iki pat gyvenimo dienų pabaigos. Su kaimo kapela J. 
Bandžiukas 2001 m. grojo Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus 
sutiktuvėse Pašiaušėje, 2004 m. dalyvavo Lietuvos televizijos konkurse „Gero 
ūpo“, neaplenkė ir Šedbaruose organizuojamų švenčių, griežė per vakarones.  

J. Bandžiukas rūpinosi ir savo kaip muzikanto pamaina – smuiku groti 
mokė muzikai gabų vaikinuką. Jis dažnai kartodavo, kad paruošti žemės ūkio 
specialistą yra žymiai lengviau, negu gerą muzikantą, nes muzikantu reikia 
gimti, tam būtinas talentas ir menininko gyslelė. Iš prigimties darbštus J. 
Bandžiukas kiekvieną darbą dirbo atsidavęs – sumeistravo kelis smuikus, 
kontrabosą, kankles, su kuriomis grojo jo anūkė Lijana. 
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J. Bandžiukas buvo aktyvus kultūrinės veiklos organizatorius, Lietuvos 
kultūros fondo narys, kurio veikla buvo įvertinta ne tik rajone, bet ir 
respublikoje. Dukra iki šiol rūpestingai saugo albumus, kuriuose sukaupti 
J. Bandžiuko kultūrinę ir visuomeninę veiklą menantys apdovanojimai. 1981 m. 
už ilgametį, sąžiningą darbą jis buvo apdovanotas Kultūros ministerijos garbės 
raštu,    1985 m. – darbo veterano medaliu, 1988 m. – meno saviveiklos žymūno 
ženkleliu. Už kultūrinių tradicijų puoselėjimą 2004 m. J. Bandžiukas buvo 
įrašytas į Tytuvėnų apylinkių seniūnijos garbės knygą, o garbės bei pagyrimo 
raštų įvairiomis progomis kaupėsi net nuo 1961-ųjų. O svarbiausia,   J. 
Bandžiukas iki šiol ne vieno Šedbarų krašto žmogaus atmintyje yra išlikęs kaip 
šviesių minčių, darbštus, kultūrai ir muzikai atsidavęs žmogus. Visa tai byloja, 
kad J. Bandžiukas tapo svarbia šio krašto kultūrinio gyvenimo istorijos dalimi. 

 

 

 
Po koncerto Tytuvėnuose... (1968) 

Nuotraukoje Šedbarų saviveiklininkai: antroje eilėje pirmas iš kairės stovi tuometinis 
 Šedbarų kultūros namų direktorius J. Bandžiukas.  

(nuotrauka iš asmeninio D. Pukienės archyvo) 
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Surinkta bibliografine medžiaga stengtasi atskleisti kultūros darbuotojo, 
ilgamečio Šedbarų kaimo kapelos vadovo, smuikininko J. Bandžiuko kultūrinės 
veiklos reikšmingumą savo gimtajam kraštui. 

Rengiant darbą informacijos ieškota elektroniniame LIBIS kataloge, 
kraštotyros kartotekoje bei pasitelkiant Šedbarų bibliotekos archyvą. Taip pat 
medžiagos pateikė J. Bandžiuko dukra Danutė Pukienė. 

Bibliografijos sąrašas parengtas remiantis Vilniaus universiteto 
Komunikacijos fakulteto Rašto darbų metodiniais nurodymais (p. 80–93). 
Prieiga per internetą 
(https://www.kf.vu.lt/dokumentai/Studiju%20dokumentai/Metodiniai_nurodym
ai_2016-05-02.pdf ) 

 

 

 

 

 

 


