Kazimierz Kasprzak  dziennikarz
i autor fotografii. Urodził się 22 lutego 1941 r.
w Chmielu koło Lublina. Cale życie zawodo
we przepracował w jednej lubelskiej redak
cji, choć zmieniały się tytuły gazety: począt
kowo był to „Sztandar Ludu", później „Dzien
nik Lubelski" i ostatnio „Dziennik Wschodni".
Z wykształcenia jest technologiem przemy
słu spożywczego i taka problematyka była
często tematem jego artykułów. Interesował
się ponadto sportem i pracował w Dziale Spor
towym, najdłużej jednak związany był z Dzia
łem Terenowym gazety i prowadził m.in. od
dział „Sztandaru Ludu'' w Łukowie.
Główną pasją red. Kazimierza Kasprza
ka są podróże. Odwiedził dotychczas ponad
100 krajów. Zaowocowało to wieloma publi
kacjami, także w prasie polonijnej, m.in. w ga
zecie w kanadyjskim Vancouver. Podczas po
dróży odwiedzał zamieszkałych za granicą
Polaków. Był u rodaków w Kanadzie, Stanach
Zjednoczonych, Brazylii, Australii, Kazach
stanie i na Syberii. Od lutego 2007 r. stał się
pierwszym mieszkańcem Lubelszczyzny, któ
rego stopy stanęły na wszystkich kontynen
tach i we wszystkich strefach klimatycznych.
Zaproszony został tym samym do elitarnego
międzynarodowego Klubu Siedmiu Konty
nentów.
Redaktor Kazimierz Kasprzak ciągle po
dejmuje niekonwencjonalne wyzwania.
Był m.in. z naukowcami lubelskiego Uniwer
sytetu Marii CurieSkłodowskiej, na przeło
mie czerwca i lipca 2006 r., na Spitsberge
nie. W sierpniu 2007 r. przebywał we Wło
szech interesując się mogiłami żołnierzy II
wojny światowej, pochodzących z Lubelsz
czyzny, które znajdują się na czterech wło
skich cmentarzach: na Monte Cassino. w Bo
lonii, Loreto i Casamassima, odwiedził także
sanktuarium Ojca Pio w San Giovanni Ro
tondo. Efektem tych podróży jest 100 wystaw
fotografii zorganizowanych m.in. w Lublinie,

Olsztynie, Rykach, Opolu Lubelskim, Kra
snymstawie, Łukowie, Radzyniu Podlaskim,
Lubartowie, Dęblinie, Biłgoraju, Kraśniku
i innych miejscowościach województwa lu
belskiego. Niektóre tematy jego zdjęć to: An
tarktyda  na końcu świata (2007), Oto zie
mia Boga  Jordania. Izrael, Egipt (2006),
Pamiętaj, Lubelszczyzno, o swoich bohate
rach (20072008), Uroki Arktyki  Spitsber
gen, Grenlandia (20062007), Śladami Oj
ca Pio (2008), Dwa oblicza Syberii (2008),
Śladami Wieszcza. ZaosieNowogródekŚwi
teźWilnoKownoMoskwa (2008), wystawa
przygotowana z okazji 210 rocznicy urodzin
Adama Mickiewicza, Noce z Diamentową
Księżniczką czyli dookoła kuli ziemskiej
(2009), Lubelszczyzna w Katyń wpisana
(2010), Otwórz niebieską przed nimi bramę
(2010), Wszystkie drogi prowadzą do ... Wa
tykanu (2011), Śladami Tadeusza Kościusz
ki  bohatera dwóch światów (2012), Ame
rykańskimi śladami Polaków (2013), Za krę
giem polarnym  Narwik (2013), Alaska 
największy stan USA (2013). Redaktor Ka
sprzak jest też jednym z bohaterów powieści
dla młodzieży Wiktora Zawady (Witolda We
lcza) pt. Szukam pana Kalandra, wydanej
przez Wydawnictwo Lubelskie.
W połowie listopada 2009 r. z inicjaty
wy Kazimierza Kasprzaka ukazał się histo
ryczny album pt. „…piły polską krew”. Pa
miętaj, Lubelszczyzno, o swoich bohaterach,
poświęcony żołnierzom z województwa lu
belskiego, którzy spoczywają na czterech pol
skich cmentarzach we Włoszech. Współau
torem tego wydawnictwa jest red. Alojzy Le
szek Gzella.
W marcu 2013 r. minęło 50 lat od uka
zania się pierwszego artykułu Kazimierza Ka
sprzaka zamieszczonego w „Gazecie Olsztyń
skiej".
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Wernisaż odbędzie się
w poniedziałek 9 grudnia 2013 r. o godz. 18.00
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