


Juliusz Ligoń urodził się w małej miejscowości Prądy pod 

Koszęcinem w dniu 22 lutego 1823 roku ( w 

dotychczasowych biografiach podaje się mylnie 28 lutego 

jako datę urodzenia poety – kowala). 

Ojciec Juliusza, Franciszek był kowalem dworskim                 

w dobrach  koszęcińskich , nalężących do bardzo bogatej 

rodziny  Hohenlohe – Ingefingen. Ród ten osiadł na 

Koszęcinie w 1805 roku i panował tu przez trzy pokolenia 

do 1945 roku. Przysiółek Prądy, w którym żyła rodzina 

Ligoniów, był podobnie jak wszystkie wioski otaczające 

Koszęcin, własnością Hohenlohych.  W każdej wiosce był 

folwark ze stajniami, warsztatami, chlewami, stodołami.               

W takiej atmosferze wychował się do 20 roku życia Juliusz 

Ligoń.  



Przyszły kowal – poeta uczęszczał do małej szkółki 

elementarnej w pobliskim Strzebiniu, gdzie jedynym 

nauczycielem, uczącym ponad 150 dzieci był rechtor 

Hadrosek. Pomimo tego, że ówczesne władze nakazywały 

uczyć w języku niemieckim, to w strzebińskiej szkółce 

przekazywano wiedzę w dwóch językach: niemieckim                        

i polskim.  Biografowie Ligonia twierdzą, że nauczyciel 

Hadrosek nie tylko uczył w języku polskim, ale także 

przekazał elementarną wiedzę z historii Polski, o czym 

świadczą słowa poety: 

 

             „…Jestem śląskie dziecko               

                Nie na próżno żyłem 

                 O Sobieskim Janie  

                 Z młodu się uczyłem …” 

 

 

 

 







Po ukończeniu strzebińskiej szkółki Juliusz Ligoń uczy się  

kowalstwa w dworskiej kuźni swego ojca. Pracuje tam do 20 

roku życia. Zwabiony pogłoskami o dobrych zarobkach                   

w uprzemysławiającej się części Górnego Śląska, udaje się 

wraz z bratem Janem pieszo do Królewskiej Huty (obecnie 

Chorzowa), gdzie znalazł zatrudnienie w hucie.  

 

 

 

 

 

 

   



Niedługo tu Ligoń pracował, bo po dwóch latach 

zaciągnięto go do 22 pułku piechoty w Nysie , w którym 

przebywał przez trzy lata. Na pożegnanie służby 

wojskowej otrzymał dobre świadectwo.  

 

Po powrocie do Królewskiej Huty, oprócz pracy, 

zaangażował się w działalność społeczną. Był 

aktywnym członkiem „Kółka Towarzyskiego” , zwanego 

„Kasynem dla robotników”, a później „Kółkiem 

Katolickim”.   



 

 

 

 

 

 

 

 



 

W Chorzowie poeta zetknął się także z polską – nieliczną  

wówczas – prasą. Ligoń regularnie czytał „Gwiazdkę 

Cieszyńską” . W tej gazecie zadebiutował w czerwcu 1858 roku 

wierszem pt. „Kilka słów do pisarzy polskich i ludu”: 

 

 

„…Którzy piszą książki – różne historyje, 

Na podpieranie w ludziach religije, 

I rozmaitości do wszego dobrego, 

Jak duszy tak ciału pożytnego.                         

Dzięki niech będą szanownym pisarzom,   

Co swoim pismem świecą tak jak żarzą…” 

 

 



W Chorzowie  poeta zetknął się z wydarzeniami i ruchami, 

które niosła ze sobą Wiosna Ludów. Na skutek propolskiej 

działalności Ligoń popada w konflikt ze swymi chorzowskimi 

pracodawcami  i jest zmuszony przenieść się do 

Zawadzkiego.  Również w tym środowisku  angażuje się                  

w działalność społeczną, zakłada bibliotekę, kolportuje 

polskie gazety, odciąga robotników od szerzącej się plagi 

alkoholizmu.  

 

 

 

 

 

 

 



W Zawadzkim Ligoń napisał: 

 

„…Zwracam się do ludu mową moją w smutku 

Bo z pracy pisarzy mało widzę skutku. 

Choć dla dobra ludzi codziennie pracują 

Książki i nauki różne wypisują: 

Lecz większa część ludzi onych nie przyjmuje, 

Bo zamiast mądrości to głupstwa miłuje”. 

 

Wiersz kończy apelem do ludzi: 

 

„…Zamiast gorzałki, tańców, strojów potrzebnych 

Udajmy się do książek mądrością chwalebnych” 

 



Po kilku latach pobytu w Zawadzkim wraca Ligoń do Chorzowa. 

Tutaj znów angażuje się w służbę kościołowi, współbraciom – 

robotnikom i polskości. Pisze wiersze i sztuki teatralne, 

współpracuje z polskimi gazetami, kolportuje książki.  Tutaj też 

doświadcza upokorzeń i krzywd. Za swe propolskie przekonania 

ponownie traci pracę. Pozbawiony jakichkolwiek zasiłków                      

i emerytury popada z liczną rodziną w skrajną nędzę. Procesuje 

się z ówczesną kasą chorych „Knapschaft”  o odszkodowanie za 

wypadek w pracy, w którym stracił oko. Po latach, dopiero pod 

koniec życia, wygrywa proces i otrzymuje odszkodowanie i rentę.  

 

 

 

 

 



Nie jest już jednak zdolny  do pracy  

i walki o dobro ludu.  

Juliusz Ligoń umiera 17 listopada  

1889 roku , a prochy jego spoczęły  

na cmentarzu przy kościele  

św. Barbary w Chorzowie.  

 

 

 

 

 
 

                  Popiersie nad grobem Juliusza Ligonia 

                       w Chorzowie dłuta Rajnholda Domina 



 

W swych publikacjach  i utworach poetyckich 

Juliusz Ligoń pokazywał oblicze Śląska                   

i śląskiej krainy, uczył szacunku do ludzi, do 

ciężkiej pracy i miłości do polskiego  języka                 

w czasach, gdy  Ślązacy byli poddanymi  

cesarza niemieckiego.  

 

 

„Mowo ojców mych wspaniała! 

Któraż jak ty doskonała? 

Któraż giętsza, ozdobniejsza. 

W słowach, zwrotkach foremniejsza? 

Żadnej dźwięk mnie nie ogłuszy, 

Bo ty jedna z serca, z duszy!” 

 

 

 

 



  



 

Ligoń był również wielkim miłośnikiem książek. Przez wiele lat               

w Chorzowie i Zawadzkim, prowadził biblioteki oraz kolportował 

tysiące książek do czytelników. W licznych publikacjach zachęcał 

do czytania: 

 

„Przetoć choć codziennie 

Pracujem do syta, 

Wieczorem po pracy 

Niech każdy coś czyta. 

Kto rozum zmarnuje 

Temu ani kowal 

Już go nie ukuje”. 

 

 

 



Twórczość Ligonia  pozostawiona w poezji, dramatach, 

pieśniach  i publicystyce  wywierała duży wpływ na 

świadomość społeczną i narodową Ślązaków. Ligoń pisał 

oprócz kilkuzdaniowych utworów większe dzieła literackie.  

W dwusetną rocznicę odsieczy wiedeńskiej napisał  

„Obronę Wiednia”.  

 

Dla teatrów amatorskich pisał sztuki  

teatralne: 

„Los sieroty” 

„Dobry syn” 

„Prawda zwycięża” 

„Błogosławieństwo matki” 

 

 



 

Bogata jest spuścizna publicystyczna poety zamieszczona 

w wielu polskojęzycznych gazetach np. w „Gwiazdce 

Cieszyńskiej”, „Zwiastunie Górnośląskim”, „Kurierze 

Poznańskim”.  

 

 

 
 

 

 



Na uwagę zasługuje również  

twórczość  

poetycka Juliusza Ligonia.  

Wśród poezji znaleźć można utwory 

 religijne, patriotyczne, górnicze, 

 hutnicze, a nawet okolicznościowe  

i jubileuszowe.   

 

 

 



 

W utworach łączył elementy oświatowo – dydaktyczne                                      

z patriotyzmem i przesłaniem moralnym. Był przeciwnikiem 

germanizacji oraz zwolennikiem jedności różnych historycznych 

regionów Polski. 

 

 

„Kaszubi, Staroprusacy, Mazury i Warszawiacy, 

Wielkopolanie, Ślązacy – wszyscyśmy bracia Polacy. 

I dalej pod Karpatami – też jednym duchem tchną z nami, 

Na Litwie i Królewiacy – wszyscyśmy jedno rodacy” 

 

 

 

 

 

 



Śląskie pismo 

„Kocynder” z 1921 

roku poświęcone 

plebiscytowi z 

wizerunkiem Juliusza 

Ligonia wśród 

działaczy śląskich 

Korfantego, Lompy, 

Damrota i Miarki 



Upamiętnienie 

- W przedwojennym Chorzowie wybudowano szkołę 

powszechną im. Juliusza Ligonia. 

- W Strzebiniu wybudowano szkołę powszechną im. 

Juliusza Ligonia 

- W Kaletach-Miotku od 1950 r. istnieje Szkoła Podstawowa 

im. Juliusza Ligonia 

- W Prądach znajduje się pomnik poświęcony Juliuszowi 

Ligoniowi. 

- Od 1963 r. przyznawana jest Śląska Nagroda im. Juliusza 

Ligonia. Jej fundatorem jest Katolickie Stowarzyszenie 

"Civitas Christiana" 

- W Katowicach i Turzy Śląskiej znajduje się ulica Juliusza 

Ligonia 

- W Katowicach – Murckach od 1978 roku szkoła 

podstawowa nosi imię Juliusza Ligonia 

 

 



Warto wiedzieć, że działalnością  

literacką i społeczno – kulturalną 

 zajmowali się również syn Jan   

i wnuk Stanisław.  

Stanisław Ligoń, znany był   

pod pseudonimem Karlik z 

 Kocyndra. 

 Był wybitnym  artystą   

i działaczem  

 niepodległościowym oraz  

znakomitym radiowcem. 

 

 



Przy ulicy  Jagiellońskiej w Katowicach obok siedziby Polskiego 

Radia można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z wnukiem  

Juliusza Ligonia.  
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