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            Jerzy z Santockiej wieży 

 

     To, co chcę opowiedzieć, to prawdziwa historia o człowieku, o którym 
dowiedziałam się od mojego dziadka Stefana, który mieszka w Granowcu. Mój 
dziadek opowiedział mi, że w tej miejscowości bardzo dawno temu, a dokładnie w 
1941 roku, urodził się Jerzy Gąsiorek, znany jako Gąsior albo Jerzy na wieży, 
obecnie mieszkający w Santoku, nieopodal  Gorzowa Wielkopolskiego.  
Pan Jerzy to pedagog, wystawiennik, architekt wnętrz, a dziś przede wszystkim 
rzeźbiarz, poeta i pastelista, skupiający swoją uwagę na najbliżeszej okolicy i jej 
historii. Jego rysunki zdobią corocznie wydawane kalendarze, a wiersze, zdjęcia i 
pastele, okolicznikowe wydawnictwa propagujące piękno ziemi sanockiej. 
 

  
 

W latach 80 odrestaurował zabytkową wieżę w Santoku, w której później zamieszkał. 
Wieża i pan Jerzy bardzo do siebie pasują. Wieża to piękne widoki, a Jerzy Gąsiorek 
to wizjonerstwo artystyczne. Swoje prace wykonuje i eksponuje we własnym domu 



pracy twórczej - w wieży w Santoku.  Jest artystą plastykiem, twórczo wypowiada się 
jako autor rzeźb i kompozycji rzeźbiarskich w typie asamblażu.  
 

    
 

         Do zrobienia tych rzeźb wykorzystuje przedmioty codziennego użytku  lub tylko 
ich fragmenty, najczęściej zniszczone  wyrzucane do śmieci. Potrafi tak, je złożyć, że 
oglądający odkrywa w  nich nowe wartości, odnajduje nowy sens ich istnienia. 
Ma w dorobku kilkanaście tomików wierszy. Utwory Jerzego Gąsiorka tworzą jakby 
osobisty notatnik autora pełen ciekawych obserwacji, przemyśleń, refleksji, 
zastanowień nad sensem i bezsensem życia. 
    Jerzy Gąsiorek w pewnym momencie porzucił pisanie wierszy na rzecz prozy, a 
dokładniej na rzecz coraz mniej używanej sztuki epistolarnej. Opowiada o rodzinie, o 
życiu, o Gorzowie. W roku 2018 ukazała się jego prozatorska książka pt.: Listy do 
prawnuka. Napisał książkę w postaci listu, ponieważ nikt już listów, takich 
prawdziwych nie pisze. Są e-maile, smsy, a Gąsior listy pisze i co więcej, wszystko 
pisze ręcznie. W Listach do prawnuka przekazuje nieznanemu następcy obraz 
swojego świata, swoje rozterki i niepokoje. To dla niego przygotował obszerną i 
szczerą opowieść obejmującą siedemdziesiąt siedem lat swojego życia. W książce 
tej Gąsiorek dzieli się swoją wiedzą, swoją świadomością, uczuciami i nadziejami. 
   Największą jego pasją jest cieszenie się życiem, ale i troska o losy świata, Polski, 
najbliższej rodziny;  sam wyznaje: 
Z wiekiem  

staję się bardziej 

łakomy na życie  

wciąż mi dnia mało  

słońca zadumy piękna 

bycia tu i tam 

by czegoś doświadczyć  

czegoś się nauczyć 

i w duszy zatrzymać. 

 

Z natury jest człowiekiem skromnym i cichym, nie lubi oficjalnych spotkań, ani 
głośnych wypowiedzi.  Niezależnie od tego, jaki aspekt swojego życia Gąsiorek 
prezentuje, zawsze najważniejszy dla niego jest człowiek, ten nieznany,  ten bliski, 
nawet ten maleńki wnuk, który daje dziadkowi siłę do życia.   



  Gromadząc materiały, czytając biografię Jerzego Gąsiorka, przeglądając jego 
prace spostrzegłam wiele interesujących informacji; zauważyłam jego skromne, a 
zarazem bogate życie. Życie, które tak bardzo kocha, ceni i cieszy się z niego.  
Jestem bardzo zadowolona z tego, że dzięki opowieści dziadka odkryłam, że istnieje 
ktoś taki, jak pan Jerzy, że mogłam odkryć jego osobę, że mogłam zauważyć, że 
wśród nas jest ktoś tak wspaniały, uzdolniony, a na dodatek mający swe korzenie w 
miejscowości, z której pochodzi moja rodzina. Wszystkim polecam zapoznanie się z 
historią Jerzego Gąsiorka, obejrzenie jego prac rzeźbiarskich, plastycznych i prac 
autorskich, a może nawet odwiedzenie przecudownej wieży i samego jej właściciela.  
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