
Józef Witold Żurawski vel Grajewski 
 

Józef Witold Żurawski vel Grajewski urodził się 22 stycznia 1937 r. na warszawskiej Pradze z ojca Antoniego 
i matki Marianny z Filipińskich. Tam też został ochrzczony w Katedrze pod wezwaniem św. Floriana. Jego 
wczesne dzieciństwo przebiegało w cieniu wojny. Wysiedlony przez niemieckich okupantów z rodzinnego 
domu, zamieszkał wraz z rodzicami w warszawskim Śródmieściu. Tam też przeżył 63 dni Powstania 
Warszawskiego. 30 sierpnia 1944 r. został wraz z matką odkopany spod ruin swego zbombardowanego 
domu, pod gruzami którego stracił ojca. Po upadku Powstania znalazł się wraz z matką w obozie 
przejściowym w Ursusie, skąd ostatecznie trafił do Łodzi, gdzie po wojnie zamieszkał. Tu przeszedł kolejne 
szczeble edukacji w szkołach podstawowej i średniej i odbył służbę wojskową. Tu też w 1962 r. poślubił 
Annę Morawską, z którą miał dwóch synów bliźniaków: Przemysława i Radosława i doczekał się dwojga 
wnucząt: Magdalenki i Michasia. Zmuszony ciężkimi warunkami materialnymi wcześnie podjął pracę 
zawodową. 

Józef Witold Żurawski vel Grajewski, jako absolwent Technikum Budowlanego w Łodzi z rocznika 1955 
swoje zawodowe życie związał głównie z projektowaniem sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 
oraz obiektów i urządzeń z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska w takich firmach jak: Biuro 
Projektów Budownictwa Komunalnego, Biuro Programowania i Projektowania Rozwoju Łodzi oraz MW 
PROJEKT Sp. z o.o.  

W czasie 50 lat pracy brał udział w wielu projektach i realizacjach. Spośród nich należy wyróżnić „Projekty 
Generalne Kanalizacji miasta Łodzi” – dzieło z okresu przełomu wieków, które jest i będzie podstawą do 
realizacji inwestycji miejskich przez wiele jeszcze kolejnych lat. 

Był osobą o niezmiernie szerokich horyzontach i rozległej wiedzy z dziedziny historii, geografii i kultury. Jego 
największą pasją była jednak filatelistyka, traktowana nie tylko jako hobby, ale przede wszystkim jako 
przedmiot badań naukowych. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w roku 1968. Był kolejno członkiem, 
sekretarzem, a w końcu wiceprezesem Zarządu Okręgu PZF w Łodzi. W latach 1986-1990 był członkiem 
Zarządu Głównego PZF, od 2006 r. zaś Członkiem Honorowym PZF. Był publicystą, wystawcą i sędzią 
filatelistycznym I klasy, a od 1980 r. członkiem Kolegium Redakcyjnego „Historyczno-Badawczego Biuletynu 
Filatelistycznego”, redaktorem działowym działu „Geografia filatelistyczna” i autorem wielu haseł w 
Encyklopedii Filatelistyki (PWN 1993), współautorem Stanowiska PZF w sprawie poczt obozowych, 
wieloletnim badaczem korespondencji jeńców wojennych z obozów w Niemczech z okresu II wojny 
światowej, autorem cyklów artykułów: Hitlerowskie obozy jenieckie 1939-1945 oraz Znaczki, flagi i historia, 
publikowanych na łamach HBBF odpowiednio w latach 1978-2002 i od 1975 r. Spod jego pióra wyszło także 
szereg opracowań opublikowanych w „Filateliście”, „Filatelistyce”, „Biuletynie Okręgu Warszawskiego PZF” i 
„Wielkopolskich Wiadomościach Filatelistycznych”. Za działalność publicystyczną był trzykrotnie wyróżniany 
Medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych”.  

Był także wystawcą wielkiej klasy. Jego eksponat „Hitlerowskie obozy jenieckie na ziemiach polskich 1939-
1945” przyniósł mu złoty medal na Światowej Wystawie Filatelistycznej „Polska 93” w Poznaniu oraz medale 
srebrne na wystawach „Finlandia’ 95” i „Izrael’98”. Uzyskał także wyróżnienia za eksponat poświęcony 
flagom różnych państw. 

Będąc badaczem korespondencji jenieckiej, przez wiele lat współpracował z Muzeum Martyrologii i Walki 
Jeńców Wojennych w Łambinowicach, specjalistyczną grupą Niemieckiego Związku Filatelistów zajmującą 
się badaniem cenzur pocztowych okresu wojennego, a także z indywidualnymi badaczami tej tematyki z 
wielu krajów. W 1995 r. został kandydatem, a w 1997 r. członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii 
Filatelistyki. Jego projektu jest też logo PAF. Był też delegatem Okręgu Łódzkiego na siedmiu kolejnych 
Zjazdach (XII-XVIII) Delegatów PZF. 

Zwieńczeniem jego dorobku badawczego jest trzytomowe fundamentalne dzieło jego autorstwa: Sowieckie 
znaki pocztowe na okupowanych ziemiach polskich w latach 1939-1941, którego ostatniej części nie zdążył 
ukończyć. 

Za osiągnięcia na polu filatelistyki był wyróżniony m.in. złotą Odznaką Honorową PZF, złotą odznaką „Za 
Zasługi dla Polskiej Filatelistyki”, złota odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności”, medalem „Za Zasługi dla 
Obronności Kraju”, tytułem „Zasłużony dla Okręgu Łódzkiego PZF”.  

Zmarł dnia 13 marca 2010 r. w wyniku zawału serca, którego skutków, mimo trzech dni usiłowań, nie udało 
się już odwrócić. 


