


➢ 1949–1953 m. Kazys mokėsi Šventų (vėliau 

pervadintoje Žadeikių) pradinėje mokykloje, 

➢ 1953–1961 m. – Kvėdarnos vidurinėje 

mokykloje,

➢ 1961-1967 m. -Kauno politechnikos institute.



➢ 1969 m. įsijungė į kraštotyrinę veiklą.

➢ 1972-1983 m. dirbo Vilniaus elektros matavimo 
prietaisų inžinieriumi.

➢ 1983-1992 m. Prekybos ministerijos Skaičiavimo centre 
inžinieriumi.

➢ 1986 m. pradėjo bendradarbiauti Tarybų Lietuvos 
enciklopedijoje, pateikdamas medžiagą apie šalies 
miestelius. Dabar yra Visuotinės lietuvių enciklopedijos 
vienas iš straipsnių autorių ar bendraautorių.

➢ 1992-1996 m. dirbo Kultūros palikimo studijų centre.

➢ 1995 m. Lietuvos istorikų draugijos surengto istorinių 
darbų II-os vietos laimėtojas.

➢ 1996 m. perkeltas vyresniuoju specialistu dirbti į 
Kultūros paveldo centrą.



➢Kazys Misius – inžinierius, kraštotyrininkas, 
istorikas, enciklopedininkas, mokslo 
darbuotojas, visuomenininkas, Lietuvos 
istorikų, Lietuvos knygnešių, Šilališkių, 
Žemaičių kultūros draugijų, Žemaičių 
akademijos narys. 

➢K. Misius tiria lietuviškosios spaudos 
draudimą, XIX a. pabaigos kultūrinį ir 
ekonominį Lietuvos gyvenimą, miestelių, 
kaimų, dvarų istoriją, švietimo raidą iki 1940 
m. bei iškilių asmenybių biografijas.



➢Monografijų autorius ir bendraautorius. Jo 

paruošta monografija „Kražių mokykla ir 

gimnazija 1773-1844 m. “ prilygsta daktaro 

disertacijai.

➢Knygų sudarytojas ir vyr. redaktorius.

➢Mokslinių ir mokslo populiarinimo 

straipsnių, publikuotų knygose, autorius.

➢Knygų ir straipsnių recenzijų autorius.

➢ Ikonografinės medžiagos leidiniams 

pateikėjas.



Kazy

Kazys su žmona Ale,1982 m.

(Iš asmeninio K. Misiaus albumo).



Kultūros paveldo centre K. Misius sveikina bendradarbį Tadą Šidiškį. 

2000 m.  (iš asmeninio K. Misiaus albumo).











❖Žemaičių akademijos garbės mokslų daktaro 

laipsnis - už Žemaitijos istorinius mokslinius 

tyrimus, 2007 m.

❖Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino 

Riterio kryžius - už nuopelnus Lietuvos 

Respublikai, 2008 m.

❖Auksinė gilė - už nuoseklų Šilalės krašto istorijos 

tyrinėjimą ir garsinimą moksliniais straipsniais ir 

monografijomis, 2010 m.

❖G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis 

„Tarnaukite Lietuvai“., 2022 m.

❖Šilalės garbės piliečio vardas - už pasiaukojimą 

Šilalės kraštui, jo istorijos tyrinėjimą bei 

garsinimą, už filantropinę veiklą, 2022m.





G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio 

„Tarnaukite Lietuvai“ laureatai.

2022 m. kovo 30 d.



Gabrielės 
Petkevičaitė –

Bitės atminimo 
medalio 

„Tarnaukite 
Lietuvai“ 
įteikimas
K. Misiui. 

Sveikina Šilalės 

viešosios 

bibliotekos 

atstovai ir Šilalės 

rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus 

pavaduotojas 

Virginijus 

Kvederys.





Šilalės garbės piliečio ženklas.

Tėviškėje, prie Šilalės kraštiečių 
draugijos dovanotos eglės.

(Foto G. Dromantienės).





➢Misiaus veikla yra daugiašakė.

➢Jo publicistika yra visuomeniška, aktuali, 
ugdanti tautiškumą ir dvasines vertybes.

➢Savo tyrimuose daug dėmesio skiria 
Šilalės krašto etninės kultūros tyrimams, 
jų populiarinimui bei tradicijų 
puoselėjimui.

➢Visiems, kurie domisi praeitimi, savo 
kraštu, noriai dalija savo surinktą 
medžiagą arba netgi archyvuose 
papildomai renka medžiagą tiems 
žmonėms. Už tokį altruistinį požiūrį Kazys 
yra įvardijamas Archyvų Riteriu.

➢Kazys-daukantiškų tradicijų tęsėjas.



➢Kraštotyrininko darbas sunkus. Šį darbą gali dirbti tik 
tas, kam labai brangi krašto praeitis, tas, kuris myli 
žmones. Tik tas, kuris neabejingas tautos likimui, tik 
tas, kuris gali prisijaukinti kitų mintis ir jas gražiai 
suguldyti į popieriaus lapą.
Po žiupsnelį renkama ir kaupiama kraštotyrinė 
medžiaga – pagarba ir padėka tėvų, senelių ir 
prosenelių kartoms, saugojusioms ir branginusioms 
nuoširdumą, kultūrą ir istorinį atminimą. Taip į 
kuklius darbus ir į didžiules monografijas grįžta mūsų 
krašto tautosaka, papročiai, herojiniai žygiai, 
asmenybių paveikslai, primenantys koks stiprus 
bendruomeninis ir kultūrinis gyvenimas vyko ir 
vyksta.
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