św. Pius Ludwik Bartosik (1909-41)
franciszkanin, męczennik, beatyfikowany w 1999 r.

1. Licheń, WLK, haft w baz. – Sankt. MB Bolesnej;
2- Niepokalanów, ob. w kp św. Maksymiliana M. Kolbego

Zastępca św. Maksymiliana
Warto przypomnieć postać Ludwika Piusa Bartosika, polskiego kapłana z zakonu franciszkanów w Niepokalanowie, który był zastępcą św. Maksymiliana, redaktorem „Rycerza Niepokalanej” i jest błogosławionym Kościoła katolickiego.
Ludwik Bartosik urodził się 21 sierpnia 1909 roku we wsi Kokanin koło Kalisza. Mając siedemnaście, jako absolwent gimnazjum kaliskiego wstąpił do franciszkańskiego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, otrzymał
imiona zakonne Pius Maria. Odbył nowicjat w Kalwarii Pacławskiej i w Łagiewnikach koło Łodzi, a później podjął
studia teologiczne w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1935 roku i przez rok pracował w duszpasterstwie
w klasztorze w Krośnie nad Wisłokiem. Na prośbę o. Maksymiliana Kolbego przybył do Niepokalanowa, zostając
zastępcą św. Maksymiliana. Jednocześnie pełnił obowiązki redaktora „Rycerza Niepokalanej”, „Rycerzyka” oraz
kwartalnika „Miles Immaculatae”.
W dniu 19 września roku aresztowano go wraz z o. Maksymilianem. Przebywał w obozach Lamsdorf, Amtitz i w
Ostrzeszowie. Po zwolnieniu ponownie 17 lutego w 1941 roku roku został aresztowany przez gestapo razem z ojcem
Maksymilianem. W dniu 4 kwietnia tegoż roku przewieziony go z więzienia na Pawiaku do KL Auschwitz, gdzie
otrzymał numer obozowy 12832.
W obozie oświęcimskim jego dewizą stało się stwierdzenie: Dotychczas pisaliśmy i mówiliśmy innym, jak należy
znosić cierpienie – teraz musimy sami praktycznie to przejść, bo w przeciwnym razie co warte byłyby nasze słowa.
Zmarł w szpitalu obozowym w nocy z 12 na 13 grudnia 1941 roku. Jego fotografia, wykonana przez obozowe
gestapo jest obecnie eksponowana w poobozowym bloku nr 7, gdzie znajduje się wystawa przedstawiająca warunki
mieszkalne więźniów KL Auschwitz.
Adam Cyra
Oświęcim, 28 lipca 2017 r.
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