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Jonas Krivickas – mokytojas, 

keliautojas, kraštotyrininkas, 

muziejininkas, gidas, 

visuomeninkas, fotografas....

(1929 – 2007)

„Žmogaus gyvenimas daug margesnis 
negu kartais atrodo“
Jonas Krivickas 



Gimė 1929 m. kovo 16 d.  Šiauliuose.  

1941 m. baigė Šiaulių 2-ąją pradinę 

mokyklą.

Mokėsi prekybos mokykloje. 

Stačiūnų progimnazijoje baigė 4 klases.

Šiaulių Mokytojų seminarijoje mokėsi 

( 1946-1950), 

Šiaulių Mokytojų institute (1950-1952), 

Vilniaus valstybiniame Pedagoginiame 

institute studijavo 1953-1956, Lietuvių 

kalbos ir literatūros fakultete. 



Mokytojavo Šiaulių V pradinėje 

mokykloje 1950-1952, 

Senojoje Varėnoje 1952-1954, 

Perlojoje1954-1956, Merkinėje 

(1956-1962). 

1962 m. grįžo į Šiaulius ir dirbo I-oje 

mokykloje-internate, nuo 1967 m. –

Juliaus Janonio vidurinėje mokykloje 

(dabar gimnazijoje). 

1970 m. vienas iš  Juliaus Janonio 

vidurinės mokyklos istorijos 

muziejaus įkūrėjų.



„Kai baigiau studijas „ištrėmė“ 

dirbti į Varėną. Ašaromis kelius 

nulaisčiau. Atrodė, kad bus 

pasaulio pabaiga, o šiandien 

dėkoju likimui, kad neleido visą 

amželį  trūnyti Šiauliuose. 

Šiandien  Varėna, Perloja, 

Merkinė – mieliausi kraštai. 

Jauni buvome, nors alkani, bet 

smagūs“.

Jonas Krivickas
Mokytojas Jonas Krivickas Merkinėje su mokiniais. 1958 m.  



„Beveik  neturiu laiko sau. 

Taip įsipainioju į visokius 

reikalus, griebiausi visko, o 

nieko iki galo rimtai 

nepadariau. Svajojau apie 

dailę, muziką, o pasidariau 

literatūros mokytoju. Vėliau 

mane „įmurkdė“ į kraštotyrą, 

o ir pats gerai ta liga susirgau, 

Taip dabar ir blaškausi. Nieko 

nespėju“. 

Jonas Krivickas



Kai sėdėdavau 

mokytojo G. 

Bagdonavičiaus 

pamokose, tai 

svajodavau būti 

dailininku. 

Jonas Krivickas

Jono Krivicko piešinys. 1953 m.



Mums lietuvių kalbą 

dėstė J. Krivickas. Savo 

lietuvių kalbos 

mokytojo pamokų 

mes laukiame su 

dideliu susidomėjimu. 

R. Aleknavičiūtė, 9 a kl.    

1981-04-23

Jono Krivicko piešinys.1951 m



„Dėl ko labiausiai 

džiaugiuosi? 

Kai bet kuriame 

Lietuvos 

kampelyje sutinku 

savo buvusių 

mokinių ir jie dar 

labai „nekeikia“ 

EXLIBRIS JONO KRIVICKO

Zigmantas Plėštys.Lietuva.

•



• Lietuvos nusipelnęs mokytojas 

(1972).

• Lietuvos Kraštotyros draugijos 

Garbės kraštotyrininkas (1990).

• Mikelio prizo laureatas (1991).

• Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 

Gedimino IV laipsnio ordino ir 

Gedimino ordino medalio 

kavalierius (1997).

• P. Bugailiškio premijos laureatas 

(2000).

• Šiaulių miesto Garbės pilietis (2001).

Suteikiamas Šiaulių miesto Garbės piliečio titulas (2001). 

Apdovanojimą įteikia Prezidentas Vladas Adamkus 



Nuo 1970 m. renka ir 

tvarko medžiagą, 

eksponatus gimnazijos 

muziejuje, jo žodžiais 

tariant, „paskęsta 

muziejaus veikloje“.



Iš viso paskelbti 95 Jono 

Krivicko straipsniai 

pedagoginiais, literatūros ar 

kultūros klausimais 

„Raudonojoje vėliavoje“, 

„Šiaulių naujienose“, „Šiaulių 

krašte“, „Dialoge“, „Mūsų 

pastogėje“ (Australija) ir kt. 

Jonas Krivickas šalia gimnazistų piešto portreto. 



„Vis dėlto gyvenau gerais laikais, 

aplankiau beveik visas Europos ir dalį 

Azijos šalių. 
J. Krivickas „Praskriejo kaip vėjas“

1997-04-08

Olandija. Keukenhofe, tulpių pasaulyje.



“Kažkokių atradimų tai 

tikra nepadariau , bet 

gyvenimas prašvilpė 

labai įdomiai. Jei sudėtų 

su mokiniais praleistus 

metus, visas keliones, 

pamatytus kraštus, tai 

atrodo, kad gyvenu 

keletą šimtų metų“  

Iš Jono Krivicko knygos 

rankraščio. 



2011 m. spalio 15 d. gimnazijos 

muziejui suteiktas                    

Jono Krivicko vardas. 

Šiaulių Juliaus Janonio 

gimnazijos istorijos              

Jono Krivicko muziejus


