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„Czy jesteś nikczemny, czy tylko mały i słaby?”.
Likwidacja Teodora Bujnickiego (27 listopada
1944 r., Wilno)

Zapraszamy do lektury skróconej wersji artykułu dr hab. Tomasza Balbusa,
naczelnika Oddziałowego Archiwum IPN we Wrocławiu „Czy jesteś nikczemny,
czy tylko mały i słaby?”. Życie i śmierć Teodora Bujnickiego (1907-1944), który
ukazał się w „Biuletynie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” grudzień
2016, nr 12 (320), s. 38-47.
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