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UZASADNIENIE

Józef Musioł jest doktorem nauk prawnych, sędzią Sądu Najwyższego w stanie spoczynku,
dziennikarzem, pisarzem, wybitnym działaczem społecznym i propagatorem śląskiej historii
i kultury. Urodził się 9 stycznia 1933 r. w Połomi. Pochodzi z rodziny o powstańczych tradycjach.
Jego ojciec był uczestnikiem trzech Powstań Śląskich, podobnie jak pięciu braci jego matki.
W dzieciństwie był łącznikiem Armii Krajowej. Uczył się w szkole podstawowej w Moszczenicy,
obecnej dzielnicy Jastrzębia-Zdroju, a następnie w Liceum Ogólnokształcącym w Wodzisławiu
Śląskim. Był nauczycielem w szkołach w Wodzisławiu - Kokoszycach i Bełsznicy. Jest absolwentem
Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po studiach rozpoczął pracę w sądownictwie gdzie
przeszedł wszystkie szczeble awansu: był aplikantem sądowym Sądu Wojewódzkiego w Katowicach,
asesorem sądowym Sądu Powiatowego w Rybniku, sędzią Sądu Powiatowego w Rybniku, sędzią
Sądu Wojewódzkiego w Katowicach. W latach 1977-1983 był sędzia Sądu Najwyższego
delegowanym do pełnienia funkcji zastępcy dyrektora Głównej Komisji Badania Zbrodni
Hitlerowskiej w Polsce w Ministerstwie Sprawiedliwości. Następnie pełnił funkcję podsekretarza
stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, będąc w latach 1989-1990 dyrektorem Głównej Komisji
Badania Zbrodni Hitlerowskich. Pełnił także funkcję członka Rady Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa. W latach 90. pracował jako adwokat, a od 1997 ponownie był sędzią Sądu
Najwyższego. Przewodniczy Stowarzyszeniu Sędziów Sądu Najwyższego w stanie spoczynku,
którego był założycielem.
Józef Musioł na stałe mieszka w stolicy, gdzie mocno propaguje wyniesione z domu tradycje, szefując
założonemu przez siebie Towarzystwu Przyjaciół Śląska w Warszawie. Jest znakomitym publicystą,
autorem licznych książek i artykułów ukazujących losy mieszkańców naszego regionu.
W latach 70. był zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „Prawo i Życie”. Jest działaczem
kulturalnym, osobą o licznych zainteresowaniach, m.in. członkiem i przewodniczącym Rady
Programowej Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny. Od lat 70. jest także członkiem
Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, a od lat 80. członkiem Związku Literatów Polskich.
Znaczną część swojego życia związał z naszym Miastem, gdzie oprócz działalności sądowej
w latach 60. był także członkiem Miejskiej Rady Narodowej w Rybniku z ramienia Stronnictwa
Demokratycznego, a także członkiem władz powiatowych, wojewódzkich i centralnych tej partii.
Tworzył i prowadził przez wiele lat teatr faktu „Sąd Młodych” w Teatrze Ziemi Rybnickiej, a także
był inicjatorem, współorganizatorem i dyrektorem Rybnickich Dni Literatury.
Jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród: Złotej Honorowej Lampki Górniczej, nagrody
„Poglądów”, nagrody im. Stanisława Ligonia oraz drugiej nagrody w Ogólnopolskim Konkursie
Literackim o „Złotą Lampkę Górniczą”. Za zasługi dla kraju otrzymał Krzyż Komandorski z Gwiazdą
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu
Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2012 r. otrzymał tytuł
Honorowego Ślązaka Roku.
Mimo piastowania wysokich funkcji i wykonywania wielu obowiązków zawodowych zawsze jest
ambasadorem Ziemi Śląskiej oraz wielkim orędownikiem działań związanych z naszym regionem
i dobrem jego mieszkańców, co upoważnia mnie do wystąpienia z wnioskiem do Rady Miasta
o podjęcie przedłożonego projektu uchwały, tym bardziej, że moje uznanie dla Jego zasług
i wieloletniej działalności zostało również potwierdzone wnioskiem złożonym przez liczną grupę osób
o nadanie dr. Józefowi Musiołowi tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Rybnika”.

