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1. Bujalska-Michałowska Danuta

2. nazwisko panieńskie: Bujalska

3. nr, ewidenc;v jny : "428"

4. ojciec - Jerzy, matka Maria z domu Skoczylas

5. ur .28 .01 .1918r , w Krakowie ; od 1921r. przebywa w Warszawie

6. Środowisko rodzinne: ojciec Dr.Jerzy Bujalski ur.w 1885r. działacz 

Narodowej Partii Robotniczej był ścigany przez carską "ochranę" za 

działalność niepodległościową# Oficer lekarz w randze kapitana 11 
Brygady Legionów. Uczestnik szarży pod Rokitną, odznaczony Krzyżem 

Niepodległości z Mieczami. Przed wojną dyrektor Szpitala Ubezpie- 

czalni w Warszawie. Działacz Izb Lekarskich.. Ostatni Minister Zdro- 

wia Drugiej Rzeczypospolitej.

W czasie okupacji działacz Delegatury Rządu na Kraj ściśle związany

Ideologicznie i towarzysko z ostatnim Delegatem Rządu Londyńskiego

J.S.Jankowskim. Aresztowany przez gestapo 9 stycznia 1942r ., więzień

Pawiaka. - >Zamordowany w Oświęcimiu we wrześniu 1942r. 
k r  Mĉ na Bvucuw*.— 1
Matlcajja&o pierwsza kobieta ukończyła Wydział Historii Uniwersytetu 

JagieBłońskiego. Wieloletnia nauczycielka w Gimnazjum im. J.Słowackie

go w Warszawie. Organizatorka tajnego nauczania. Więzień Pawiaka, 

następnie długoletni wię|^,eń obozu koncentracyjnego w Rawensbrud^* 

pKa ^terenie obozu prowadziła tajnś nauczanie. Obóz przeżyła.

7 ^  Szkołę średnią ukończyłam w Warszawie w gimnazjum im, J. Słowackiego 

/  matura w 1 9 3 5 r ,/, następnie studiowałam medycynę na Wydziale Lekar

skim Uniwersytetu Warszawskiego. W 1939r. miałam poza sobą 4 lata 

studiów. Wobec braku możliwości kontynuowania studiów w pierwszych 

latach okupacji niemieckiej ukończyłam Szkołę Pielęgniarską Czerwo

nego Krzyża w Warszawie, a następnie następnie tajny Wydział Lekarski 

Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplom ukończenia studiów uzyskałam w 

1945r.

8, Prgęa zawodowa 

Po wojnie

Od 1945r, /druga połowa/ pracowałam jako lekarz ginekolog kolejno 

w szpitalach: Wolskim, Szpitalu Kasprzaka, Klinice Ginekologicznej 

Akademii Medycznej , Szpitalu Czerniakowskim i ostatnio w Szpitalu 

Bielańskimjskąd przeszłam na emeryturę, a właściwie przeniesiono 

mnie na emeryturę,

9# Działalność społeczna 

Przed wojną

Związek Harcerstwa Polskiego 

Po wojnie

Nie należałam do żadnych organizacji społecznych i politycznych.4



10* Doznane prześladowania i represje 

ff okresie okupacji 

Byłam kilkakrotnie przesłuchiwana w Centrali Gestapo przy Al. Szucha 

w związku z aresztowaniem moich rodziców, a następnie mieszkającej 

u mnie i aresztowanej Wandy Moraczewskiej /córki Jędrzeja/*

Po v/oj nie

W początkach 19451*. w Krakowie zostałam aresztowana pod zarzutem 

przynależności do Armii Krajowej i osadzona w obozie w Prądniku*

Udało mi się stamtąd uwolnić tuż przed wkroczeniem Armii Czerwonej*

11. Nie posiadam żadnych odznaczeń wojennych i państwowych 

12* Mąż Jacek Michałowski lekarz medycyny,
n /

Syn Wojciech, Jerzy , obecnie Profesor zwyczajny Carleto Uniwersity 

w Ottawie /Kanada/*

Córka Katarzyna, obecnie Profesor /Asistent Proffesor/ Adalphi 

UniTersity Garden City /Long Iland/ U .S.A*

13* Służba wojskowa w czasie wojny 

Wrzesień 1959r»

W czasie oblężenia Warszawy pracowałam na chirurgii Szpitala 

U j azdowskie go.

Służba w konspiracji

Do konspiracji wprowadziła mnie w 19^3r. Helena Sumińska pseud. 

nH ela%  nr. ewid.” 3H. W moim mieszkaniu był zorganizowany lokal 

kontaktowy Tajnych Wojskowych Zakładów Wydawniczych prowadzony 

przez I.Telehuna. Otrzymałam zadanie szkolenia patroli sanitar

nych i tym się zajmowałam.

Służba w czasie Powstania Warszawskiego

Otrzymałam rozkaz stawienia się w Szpitalu/Kopernika. Po kilku 

dniach zostałam oddelegowana przez Dr. Stefana Żeglińskiego w a z  

z Heleną Sumińską do zorganizowania szpitala polowego przy ul. 

Konopczyńskiego, Szpital ten zorganizowałam i do czasu przeję

cia funkcji Komendanta tego szpitala przez Dr. Stefana Żeglińs

kiego pracowałam w nim pełniąc funkcje lekarza. Po zajęciu szpi

tala przez Niemców większość personelu , pomimo sugestii, nie ewa*- 

kuowało,się do Śródmieścia i pozostała z rannymi* Rannych udało 

się przenieść na teren Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie stacjono

wali Niemcy. Następnie dzięki ofiarnej pomocy Księdza Kamińskiego 

ewakuowaliśmy ciężej rannych do majątku Biskupice k.Brwinowa.

Było to możliwe dzięki dużej pomocy miejscowego proboszcza.

Po kilku tygodniach samodzielnej działalności tego szpitala 

coraz intensywniej zaczęło się nim interesować gestapo. W tej 

sytuacji byliśmy zmuszeni zlikwidować szpital i rozmieścić rannym

5



w działających” legalnie” szpitalach w Leśnej Podkowie , Brwinowie i

Mi1anówku*

Po przekazaniu rannych do w/w szpitaly wyjechałam do Krakowa.

Na podstawie relacji pisemnej Danusi Bujalskiej - Michałowskiej

Teresa Luboradzka Łubek

^.woo.

6



f V
B I O O G P .  A M

1, Bujalska-Michałowska Danuta

2, nazwisko panieńskie: Bujalska

3, nr. ewidencyjny : ” 4-28"

4, ojciec - Jerzy, matka Maria z domu Skoczylas

5, ur .28 ,01 .1918r , w Krakowie } od 1921r, przebywa w Warszawie

6, Środowisko rodzinnej ojciec Dr.Jerzy Bujalski ur.w 1885r. działacz 

Narodowej Partii Robotniczej był ścigany przez carską "ochranę” za 

działalność niepodległościową. Oficer lekarz w randze kapitana 11 
Brygady Legionów. Uczestnik szarży pod Rokitną, odznaczony Krzyżem 

Niepodległości z Mieczami. Przed wojną dyrektor Szpitala Ubezpie-

cżalni w Warszawie, Działacz Izb Lekarskich, Ostatni Minister Zdro- 

wia Drugiej Rzeczypospolitej.

W czasie okupacji działacz Delegatury Rządu na Kraj ściśle związany 

Ideologicznie i towarzysko z ostatnim Delegatem Rządu Londyńskiego 

J.S.Jankowskim. Aresztowany przez gestapo 9 stycznia 1942r ., więzień 

Pawiaka, Zamordowany w Oświęcimiu we wrześniu 1942r.

Matka jako pierwsza kobieta ukończyła Wydział Historii Uniwersytetu 

Jagiedońskiego. Wieloletnia nauczycielka w Gimnazjum im.J.Słowackie

go w Warszawie, Organizatorka tajnego nauczania. Więzień Pawiaka, 

następnie długoletni w ię ^e ń  obozu koncentracyjnego w Rawensbrugljf'- 

Na terenie obozu prowadzia tajnś nauczanie. Obóz przeżyła,

7, Szkołę średnią ukończyłam w Warszawie w gimnazjum im, J. Słowackiego 

/  matura w 19 3 5 r ./, następnie studiowałam medycynę na Wydziale Lekar 

skim Uniwersytetu Warszawskiego. W 1939n. miałam poza sobą 4 lata 

studiów. Wobec braku możliwości kontynuowania studiów w pierwszych 

latach okupacji niemieckiej ukończyłam Szkołę Pielęgniarską Czerwo

nego Krzyża w Warszawie, a następnie następnie tajny Wydział Lekarsk 

Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplom ukończenia studiów uzyskałam w 

1945r.

8. Pr£ca zawodowa 

Po wojnie

Od 1945r, /druga połowa/ pracowałam jako lekarz ginekolog kolejno 

w szpitalach: Wolskim, Szpitalu Kasprzaka, Klinice Ginekologicznej 

Akademii Medycznej , Szpitalu Czerniakowskim i ostatnio w Szpitalu 

Bielańskim skąd przeszłam na emeryturę, a właściwie przeniesiono 

mnie na emeryturę.
i

9* Działalność społeczna 

Przed wojną

Związek Harcerstwa Polskiego 

Po wojnie

Nie należałam do żadnych organizacji społecznych i politycznych.7
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10# Doznane prześladowania i represje 

W okresie okupacji 

Byłam kilkakrotnie przesłuchiwana w Centrali Gestapo przy Al. Szuchc 

w związku z aresztowaniem moich rodziców, a następnie mieszkającej 

u mnie i aresztowanej Wandy Moraczewskiej /córki Jędrzeja/,

Po wojnie

W początkach 194-5r. w Krakowie zostałam aresztowana pod zarzutem 

przynależności do Armii Krajowej i osadzona w obozie w Prądniku. 

Udało mi się stamtąd uwolnić tuż przed wkroczeniem Armii Czerwonej,

11. Nie posiadam żadnych odznaczeń wojennych i państwowych

12. Mąż Jacek Michałowski lekarz medycyny,
n/

Syn Wojciech, Jerzy , obecnie Profesor zwyczajny Carleto Uniwersity 

w Ottawie /Kanada/,

Córka Katarzyna, obecnie Profesor /Asistent Proffesor/ Adalphi 

Unrwersity Garden City /Long Iland/ U ,S ,A ,

13. Służba wojskowa w czasie wojny 

Wrzesień 1959r,

W czasie oblężenia Warszawy pracowałam na chirurgii Szpitala 

Ujazdowskiego.

Służba w konspiracji

Do konspiracji wprowadziła mnie w 194-3r. Helena Sumińska pseud, 

"Hela", nr. ewid.” 3M* W moim mieszkaniu był zorganizowany lokal 

kontaktowy Tajnych Wojskowych Zakładów Wydawniczych prowadzony 

przez I.Telehuna. Otrzymałam zadanie szkolenia patroli sanitar

nych i tym się zajmowałam.

Służba w czasie Powstania Warszawskiego

O t r z y m a ł a m  rozkaz stawienia się w Szpitalu Kopernika. Po kilku 

dniach zostałam oddelegowana przez Dr. Stefana Żeglińskiego wraz 

z Heleną Sumińską do zorganizowania szpitala polowego przy ul, 

Konopczyńskiego, Szpital ten zorganizowałam i do czasu przeję

cia funkcji Komendanta tego szpitala przez Dr. Stefana Żeglińs- 

kiego pracowałam w nim pełniąc funkcje lekarza. Po zajęciu szpi

tala przez Niemców większość personelu , pomimo sugestii, nie ewa 

kuowałcusię do Śródmieścia i pozostał«.z rannymi. Rannych udało 

się przenieść na teren Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie stacjono

wali Niemcy. Następnie dzięki ofiarnej pomocy Księdza Kamińskiego 

ewakuowaliśmy ciężej rannych do majątku Biskupice k.Brwinowa.

Było to możliwe dzięki dużej pomocy miejscowego proboszcza.

Po kilku tygodniach samodzielnej działalności tego szpitala 

coraz intensywniej zaczęło się nim interesować gestapo. W tej 

sytuacji byliśmy zmuszeni zlikwidować szpital i rozmieścić ranny*-
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w działających'łlegalnie’* szpitalach w Leśnej Podkowie , Brwinowie i 

Milanówku,

Po przekazaniu rannych do w/w szpitaly wyjechałam do Krakowa,

Na podstawie relacji pisemnej Danusi Bujalskiej - Michałowskiej

Teresa Luboradzka Łubek
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