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Ukazały się dwie nowe książki poświęcone                                              

Sługom Bożym Diecezji Banja Luka.  

 Książkę „Dom pamięci ks. Dujlovića w Ocicach” napisał 

Pan dr Adam Szymanowski – historyk z Wrocławia. Celem 

tego opracowania, jak pisze autor „ jest ukazanie żywej 

pamięci i kultu prywatnego Sługi Bożego ks. Antoniego 

Dujlovića wśród Polaków, zamieszkałych na Dolnym Śląsku, 

szczególnie w Ocicach i innych miejscowościach, do których 

w 1946 r. przybyli reemigranci polscy z Jugosławii”. Autor w 

swoim opracowaniu opisuje dotychczasowy stan badań i 

zachowanych źródeł.  Nie zabrakło rozważania o 

męczeńskiej śmierci ks. Dujlovića. Jak mówi tytuł książki 

jedną z wielu inicjatyw upamiętniających tego Sługę Bożego 

jest budowa Izby pamięci, o której autor dokładnie opisuje, 

załączając aneksy pisemne, rozważania i fotografie, także 

listy ofiarodawców i osób zaangażowanych w budowę.  Na 

zakończenie opracowania autor pan dr Adam Szymanowski 

pisze „Przedsięwzięcia te mają znaczenie dla toczącego się 

procesu Sługi Bożego. Wierni z diecezji legnickiej mają pragnienie serca, aby został on 

błogosławionym, a Ocice miejscem szczególnym. Nie bez znaczenia jest zabezpieczenie pamiątek, 

obecnego kandydata na ołtarze. Kilka lat temu biskup banjalucki Franjo Komarica, w porozumieniu z 

biskupem legnickim, na teren diecezji legnickiej mianował swojego delegata, który te obowiązki miał 

przejąć. Siostra Magdalena Karaban (ASC), będąc w przeszłości członkiem komisji dochodzeniowej 

(której przewodniczącym był ks. dr Józef Lisowski), nie czekając na zachętę lub polecenie kogokolwiek, 

sama z własnej inicjatywy podjęła się zgromadzenia i zabezpieczenia pamiątek po ks. A. Dujloviću. 

Efektem tego jezt duży zbiór pamiątek i wybudowanie izby pamięci”.   

Spis treści: 
Wstęp 
Wprowadzenie 
Cel pracy 
Stan dotychczasowych badań i zachowanych źródeł 
Konstrukcja i metoda pracy 
Rozdział I. Zamiast życiorysu – rozważanie o męczeńskiej śmierci ks. Antoniego Dujlovića 
Rozdział II. Inicjatywy wiernych upamiętniających Sługę Bożego 

 Żywa pamięć o męczenniku – Słudze Bożym 

 Fotografie i obrazy ks. Dujlovića w kościele i domach prywatnych 

 Obchody rocznicowe męczeńskiej śmierci 

 Kult prywatny Sługo Bożego wyeksponowany w malowanych obrazach 

 Obrazki religijne Sługo Bożego 

 Pielgrzymki do miejsc pamięci 
Rozdział III. Dom pamięci ks. Antoniego Dujlovića w Ocicach 

 Pomysłodawczyni domu pamięci 

 Wykonawcy i sponsorzy 

 Eksponaty zdeponowane w izbach pamięci 
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 Przyszłość izb pamięci ks. A. Dujlovića i reemigrantów z Bośni 
Zakończenie  
Aneks 

A. Dokumenty 

 Nieautoryzowane kazanie ks. dra Bogusława Drożdża z dnia 10.07.2005 r.  w Ocicach 

 Kazanie bpa F. Komaricy z dnia 12.07.2014 r. w Ocicach 

 Kazanie bpa F. Komaricy z 2018 r. w Bolesławicach 

 Kazanie ks. prof. Zdzisława Leca z dnia 9.07.2017 r. w Ocicach 

 Kalendarium najważniejszych prac związanych z budową domu pamięci ks. A. Dujlovića 

 Osoby pracujące przy wybudowaniu izby pamięci od  14.11.2018 r. do 31.10.2019 r. 

 Osoby pracujące przy izbach pamięci od  1.11.2019 r. do 9.02.2022 r. 

 Lista ofiarodawców izb pamięci w Ocicach 
B. Fotografie 
Bibliografia 

~~~ 
Druga książka „Waldemar Maxymilian Nestor, pierwszy 
męczennik Banjaluckiej Diecezji” została wydana w 2017 r. 
języku chorwackim w Bośni. 
Autorem książki jest ks. dr Anto Orlovac wielce zasłużony 
chorwacki ksiądz katolicki, wychowawca kościelny, publicysta 
katolicki i historyk kościelny, wydawca kilkudziesięciu książek o 
tematyce religijnej.  Sługa Boży ks. Waldemar, Maxymilian 
Nestor jest jednych z czterech męczenników II wojny 
światowej , których diecezja Banja Luka otrzymała w 2014 r. 
zgodę od Kongregacji do spraw święceń na rozpoczęcie 
procesu beatyfikacyjnego.  Ks. Anto Orlovac wybitny znawca 
tematu bardzo obszernie opisał żywot, okoliczności 
męczeństwa i i męczeństwo ks. W.M. Nestora. Pozycja ta jest 
cennym dokumentem w procesie.  Ks. Waldemar Maksymilian 
Nestor s. Antoniego i Julii z domu Hepner urodził się 
12.12.1888 r. w miejscowości Brody w parafii Krynki ówczesna 
diecezja Sandomierska, dzisiaj Radomska1, jako drugie dziecko 
tej rodziny. Brody jest to miejscowość koło Iłży, w czasie 
zaborów gubernia Radomska2. Waldemar ochrzczony został w 

kościele parafialnym Krynki. W 1903 r. wyjechał do Bośni do Zgromadzenia Trapistów. 
Już na początku książki autor pisze: Na koniec kolejna mała, ale ważna uwaga. Kiedy używamy 
terminów „męczennik”, „męczeństwo” itp., zarówno w odniesieniu do Nestora, jak i innych 
wymienionych tu osób, używamy ich w sensie ogólnym: „ofiara”, „męczennik za wiarę” lub „świadek”. 
W ten sposób nie chcemy w żaden sposób zagrażać opinii Magisterium Kościoła, które jako jedyne 
może, mocą swojej misji od Chrystusa dokonać ostatecznego osądzenia świętości i męczeństwa jej 
członków w sensie chrześcijańskim. Chociaż my jesteśmy przekonani, że przez ks. Nestora wszystkie 
warunki do tego zostały spełnione i że to będzie oczekiwana procedura jego kanonizacji, dlatego po 
jej zakończeniu będziemy celebrować  ofiarę z  Golubnjacza jako męczennika Chrystusa na ołtarzu. 

 
 

                                                           
1
 Archiwum Państwowe w Opolu, akta Rejencji Opolskiej (dalej APO.ARO), pismo   Konsulatu Niemieckiego w 

Sarajewie    J. Nr 1338 z dn. 6.09.1923, s. 17   
2
 Gubernia radomska (ros. Радомская губерния) – jednostka administracyjna w Królestwie Polskim istniejąca w 

latach 1844-1917. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_rosyjski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Kongresowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/1844
http://pl.wikipedia.org/wiki/1917
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Spis treści: 
Zamiast przedmowy 
Wstęp 

Rozdział I - Rodzina Nestora, pochodzenie i wykształcenie 
• Rodzina Nestorów 
• Pochodzenie rodziny Nestorów i ich syna Waldemara 
• Dzieciństwo Waldemara 
• Edukacja 

Rozdział II - Waldemar, Ojciec Maksymilian - Trapista w klasztorze Maryi Gwiazdy 
• Nestor dołącza do mnichów trapistów 
• Klasztor Marii Gwiazdy w czasach Nestora 
• Droga do posługi kapłańskiej: nauczyciel i dyrektor sierocińca oraz ekonomista klasztorny 
• Filar porządku i przeniesienia wśród księży diecezji Banja Luka 

Rozdział trzeci - W służbie diecezji Banja Luka 
• Kapelan w Ljubunčiću (1931-1936) 
• Drvarski proboszcz  (1936-1941) 
• Stan parafii i liczba wiernych w parafii w czasach Nestora 
• Nietolerancja miejscowych prawosławnych wobec katolików 
• Zamiast sankcji wobec winnych – nowy incydent 
• Duszpasterska działalność proboszcza Nestora 
• Bierzmowanie w parafii w 1940 r. 
• Popularne misje w 1941 r. 
 

Rozdział IV - "Powstanie" w Drvar  i śmierci Nestora 
• Okoliczności i krótka chronologia „powstania” 
• Śmierć Nestora 
• Brak informacji w siedzibie diecezji w Banja Luka 
• Dwa ataki na dwa różne pociągi między Kninem a Drvar 27.07.1941 r. 
• Kolejny, trzeci atak na pociąg z pielgrzymami pomiędzy Oštrelja i Drvar 
• Dane o śmierci Nestora w niepublikowanych źródłach 
• Męczeństwo Nestora w ówczesnej prasie 
• Powstanie i  śmierć i Nestora w przedstawieniach komunistycznych i czetnickich 
• Kilku innych męczenników i ofiar z Drvaru 
• Ilu katolików z parafii Dravr zostało zabitych ? 
• Parafia Drvar po śmierci Nestora 
 

Rozdział V - Nestor pierwszy w cierpieniu i pamięci kościoła w Banja Luce 
• Zachowanie pamięci Nestora i innych męczenników z Drvaru 
• Pisemne wspomnienia proboszcza Nestora w ostatnich czasach 
• Modlitewne wspomnienie pastora Nestora i innych męczenników Drvaru i całego obszaru 
• Od „Dnia Męczenników Drvaru” do „Dnia Modlitewnej Pamięci Wszystkich Męczenników i Ofiar  
diecezji Banja Luka” 
• Po sześciu dekadach milczenia „kamienie przemówiły”: znaleziono kości pastora Nestora 
• Ofiary Drvaru z głębokiego dołu,  ostatecznie pochowane z godnością 
• Niemcy szukają swoich zmarłych podczas II wojny światowej 
• Owoc męczeństwa – rozkwit powołań duchowych w Drvarze 

Dodano załączniki: 
• Proboszcz – fra Jako Pašalić o swoim kapelanie Nestorze 
• Korespondencja proboszcza Nestora o zarządzie od 29.07.1936 r. parafii Bos. Petrovac-Drvar 
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• Zarządzenie bpa Komaricy z dnia 30.06.2008 r. o „Dniu Dravskich męczennikach”  rozszerza 
się na „Dzień modlitewnej pamięci męczenników z całej banjaluckiej diecezji w Drvarze, 27 
07.2013”  
• „Świadkowie wiary – męczennicy Kościoła”. Kazanie bpa Komaricy w „Dzień modlitewnej 
pamięci męczenników z całej banjaluckiej diecezji w Drvarze, 27 07.2013 r.”. 
• Wystąpienie Wikariusza Generalnego mons. Ante Orlovaca podczas uroczystego pogrzebu 
pośmiertnych szczątków proboszcza Waldemara Maxymiliana Nestora i jego parafian z Drvaru na 
banjaluckim cmentarzu Świętego Marka 19.11.2014 r. 
• Radio Maryja w Bośni i Hercegowinie, Studio Banja Luka – przedstawia nowego kandydata na 
ołtarz ks. Waldemara Maxymiliana Nestora  (autorzy: Anto Orlovac, Lado Jakovljević)  

Tłumaczenie na język niemiecki 
Źródła i literatura 
Indeks nazw specjalnych 
Indeks miejscowości  
Recenzja MR. SC. Ivice Božinovića. 


