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Ks. dr Wacław Szuniewicz (ur. 28 grudnia 1892 w Głębokiem w ówczesnej guberni wileń-

skiej
1
, zm. 16 października 1963 w Irati w Brazylii) – polski misjonarz ze Zgromadzenia 

Księży Misjonarzy św. Wincentego á Paulo, lekarz okulista i pediatra, prekursor chirurgicznego 

leczenia astygmatyzmu rogówkowego 

 
 

Wacław był najmłodszym dzieckiem w rodzinie Romualda 

Szuniewicza i Pauliny z Cybulskich. Dziadkiem Wacława był Flo-

rian, zaś pradziadkiem w linii męskiej był Augustyn. Szuniewiczo-

wie należeli do polskiej szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego i 

od XVI wieku licznie zamieszkiwali tereny położone pomiędzy Wil-

nem a Połockiem 

Rodzice Wacława pobrali się młodo. Romuald miał 19 lat 

zaś jego wybranka miała lat 21. Żyli zgodnie. Ojciec Wacława zaj-

mował się rzemiosłem. Był przedsiębiorczym, łagodnym i dobro-

dusznym człowiekiem, matka zaś była energiczną i stanowczą kobie-

tą. Mieli sześcioro dzieci. Pierwszy urodził się Paulin (18-11-1879, 

Duniłowicze). Według wspomnień zmarł krótko po urodzeniu. Dru-

gim był Leopold urodzony w 1881 roku. Był bardzo zdolnym dziec-

kiem. W wieku 13-lat zachorował na tyfus. Zmarł 3 kwietnia 1894 

roku w Głębokiem
2
. Trzy starsze siostry Wacława dorosły i założyły 

rodziny. Jadwiga wyszła za Alojzego Obrąpalskiego, Wacława za  

Stanisława Strzemeskiego zaś Konstancja została żoną Jana Arci-

mowicza.  

W 1898 roku rodzina Romualda i Pauliny przeniosła się do Smoleńska. W dużym mieście by-

ło więcej możliwość kształcenia dzieci na poziomie średnim. Wacława ukończyła Gimnazjum Żeń-

skie, zaś jej brat przez osiem lat uczęszczał do Gimnazjum Klasycznego. Szkołę ukończył egzaminem 

dojrzałości. Jeszcze w Smoleńsku Wacław odebrał pierwsze sygnały powołania do służby Bożej. 

Pewnego dnia wyszedł z domu i nie zapowiedziawszy nikomu, przez trzy dni błąkał się po okolicz-

nych lasach. Wycieńczony wrócił do domu, przeprosił rodziców za wywołany niepokój i powiedział: 

„Radziłem się Boga i przyrody”. Wtedy jednak nie zdecydował się iść za głosem powołania. Przeniósł 

się z rodzicami do Moskwy i wstąpił na Państwowy Uniwersytet Medyczny im. I.M.Sieczenowa. Stu-

dia ukończył w 1916 (lub 1917) roku
3
. Już jako doktor medycyny przeniósł się do miasta Wiernyj

4
, 

gdzie zamieszkał u zamężnej już wówczas siostry Wacławy Strzemeskiej. Niedługo potem został 

wcielony do armii carskiej. Służył jako lekarz na froncie mińskim. Po ataku gazowym uległ częścio-

wemu podtruciu. Służył jednak dalej i w 1920 roku został przeniesiony do Smoleńska, gdzie opieko-

wał się m.in. chorymi na tyfus. 

W Smoleńsku mieszkał z siostrami Jadwigą i Konstancją. W krótkim czasie zaraził się tyfu-

sem plamistym i ciężko się rozchorował. Cudem ocalony ze stanu zagrożenia życia, jeszcze w czasie 

pobytu w szpitalu, nabawił się ropnego zapalenia uda. Wielokrotne oczyszczanie rany pozwoliło oca-

lić nogę, lecz wkrótce wywiązało się zapalenie wyrostka robaczkowego. Operacje przeprowadzono w 

szpitalu Czerwonego Krzyża w Smoleńsku. Tam Wacław wyzdrowiał, by już w pełni sił zostać ordy-

natorem tegoż szpitala. Głębokie przeżycia związane z przebyta choroba, zakończyły okres obojętno-

                                                      
1
 Data urodzenia podana wg ówcześnie w Rosji obowiązującego kalendarza juliańskiego, została po-

twierdzona w księdze metrykalnej parafii rzymsko-katolickiej w Głębokiem. Ochrzczony 6 stycznia 1893 roku. 

NIAB 781-52-7, s. 442v.-443.  
2
 Sylwetka duchowa księdza Wacława Szuniewicza ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego á Paulo, 

Listy, red. ks. F. Stawarski, Curitiba, 1977, s. 6. Księga metrykalna parafii rzymsko-katolickiej w Głębokiem.  
3
 Prawdopodobnie w Moskwie zmarł ojciec Wacława Szuniewicza.  

4
 Wienyj, obecnie Ałmaty lub Ałma-Ata. 

 
ks. dr Wacław Szuniewicz 
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ści religijnej, która do tej pory cechowała Wacława. Od tej chwili żył w przekonaniu, że Bóg darował 

mu życie, aby poświęcił je dla bliźnich. 

Wkrótce z innymi Polakami i jedną ze swych sióstr został ewakuowany w głąb Rosji. Trafił do 

Woreneża, gdzie podjął pracę jako lekarz okulista w Szpitalu Kasy Chorych. Nie zważając na zagro-

żenie, opiekował się tam również chorymi na cholerę. W tym czasie do Woroneża sprowadził swoją 

matkę, owdowiałą już Paulinę z Cybulskich, która nie bacząc na trudy wojenne, jechała z Wiernego do 

swojego syna dwa miesiące.  

Starania o powrót do Ojczyzny rozpoczął po ustaniu walk pomiędzy Sowietami a Polską. Uda-

ło mu się to w 1922 roku. Osiadł w Wilnie, gdzie w latach 1922-1926 pracował w Klinice Chorób 

Dziecięcych Uniwersytetu im. Stefana Batorego, kierowanej przez prof. Wacława Jasińskiego
5
. Po-

czątkowo jako młodszy asystent (1922-24), a od 1924/25 jako asystent starszy i nadetatowy
6,7

. 

Już w 1922 roku zorganizował w Wilnie żłobek dla biednych dzieci o nazwie „Kropla Mleka”. 

Stworzył też „Kuchnię Mleczną”, która przygotowywała mieszanki mleczne sporządzane według za-

leceń lekarskich. Mieszanki te matki zabierały do domu. Dzięki niespożytej energii dra Szuniewicza w 

1926 roku powstały cztery wileńskie Stacje Opieki nad Niemowlętami
8
. Obsługiwał je sam, nie pobie-

rając przy tym żadnej zapłaty. W tym czasie zmarła jego matka. Paulinę Szuniewiczową z Cybulskich 

pochowano w starej części cmentarza na Rossie 20 grudnia 1925 roku. Mocno już zniszczony nagro-

bek istnieje do dnia dzisiejszego.  

Kariera uniwersytecka dra Szuniewicza nie trwała 

długo. Pewnego dnia został wezwany do chorego księdza 

ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Po kilku wizytach i 

rozmowach zdecydował się zmienić swoje dotychczasowe 

życie. Wyjechał do Krakowa i 23 kwietnia 1927 wstąpił do 

Seminarium Duchownego przy Zgromadzeniu Księży Mi-

sjonarzy św. Wincentego á Paulo. W trakcie studiów opu-

blikował artykuł, będący poniekąd programem jego przy-

szłej pracy misyjnej
9
. 3 maja 1929 roku z złożył śluby wie-

czyste, a 8 września 1930 przyjął święcenia kapłańskie. 

Mszę św. prymicyjną odprawił 14 września 1930 roku w 

kościele Księży Misjonarzy przy ul. Subocz 18 w Wilnie, a 

12 listopada tego samego roku wyjechał do Chin
10

. Podróż 

przez Paryż, Marsylię i okrętem do Szanghaju, trwała 40 

dni. 9 stycznia 1931 roku przybył do docelowego portu w 

Tientsingu. Pracę rozpoczął od otwarcia małego 19-

łóżkowego szpitala w Xingtai. Po paru latach powiększył 

ten szpital do 100 miejsc i otworzył kolejnych 18 przy-

chodni położonych 30-70 kilometrów od Xingtai. Systema-

tycznie kontrolował podległe mu jednostki, jeżdżąc na ro-

werze od jednej przychodni do drugiej. Cała ta organizacja 

pozwalała doktorowi przeprowadzać 35 operacji okuli-

                                                      
5
 Szuniewicz Wacław (pediatra), ul Objazdowa 6 m. 2 [w:] Pomoc lekarska: dokładny spis lekarzy, lekarzy den-

tystów, felczerów, akuszerek m. Wilna z oznaczeniem miejsca zamieszkania, specjalności i godzin przyjęć, Wilno 

1925, s. 6.  
6
 S. Trzebiński, Wydział Lekarski Uniwersytetu Stefana Batorego w latach 1919-1929, Wilno 1931, s. 69. 

7
 Spis Wykładów na 3 trymestr i Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1922-1923, Wilno 1920-1923, s. 50 ; 

Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1923-1924, Wilno 1923-1924, s. 31.  
8
 S. Bagiński, Pięć lat opieki otwartej nad Matką i dzieckiem w Wilnie [w:] „Opieka nad Dzieckiem”, R 6, nr 5, 

s. 367.  
9
 W. Szuniewicz, Medycyna na usługach misji [w:] "Meteor" R 20, 1928, nr 2, s. 26-29. 

10
 W. Jęczmionka: Misja polskiej prowincji Zgromadzenia Misji w Chinach (1929-1949) we wspomnieniach 

misjonarzy, dostęp: http://adgentes.misjonarze.org/wp-content/uploads/2009/10/Chiny-Jeczmionka-cz1-final.pdf  

[dostęp 2012-09-19]. 

 
Fot. Roczniki Papieskiego Dzieła Rozkrze-

wiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Pio-

tra Apostoła, R. 11, nr 4 (VII-VIII/1935) 
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stycznych dziennie. Wśród nich było 800 operacji zaćmy rocznie. W 1934 roku, we wszystkich podle-

głych placówkach, udzielono ponad 154 tys. porad i zabiegów okulistycznych
11

. Lekarstwa dla szpita-

la dosyłano w dużej mierze z Poznania, gdzie Centrala Misyjna współpracowała z prof. Adamem 

Wrzoskiem z Uniwersytetu Poznańskiego. W dowód uznania ks. Szuniewicz został mianowany dyrek-

torem generalnym wszystkich szpitali katolickich w północnych Chinach. Sława polskiego lekarza-

misjonarza rozeszła się po całych Chinach. Szpital w Xingtai stał się celem pielgrzymek osób chorych 

z najodleglejszych miejscowości. Przybywali tu także chińscy lekarze okuliści, aby pod kierunkiem 

Szuniewicza dokształcić się i nabrać doświadczenia
12,13

. Nazywano go Xuan Weiren (宣尉仁) – 

„człowiek ze srebrną brodą”
14,15

.  

Jego działalność nie ograniczała się tylko do okolic 

Xingtai. W 1938 roku wyjechał do Pekinu, gdzie w trzy 

miesiące uruchomił oddział okulistyczny w Szpitalu Głów-

nym na Uniwersytecie Katolickim. Pod koniec 1938 roku 

planował przyjechać do Polski
16

. Wizyta nie doszła jednak 

do skutku ze względu na sytuację polityczną w Chinach.  

Wojna japońsko-chińska i późniejsza okupacja, 

znacznie ograniczyły działalność medyczną misji katolic-

kiej w Xingtai. Nie wpłynęły jednak na jej służbę duszpa-

sterską. Zmiany przyniosło zakończenie II wojny świato-

wej. Od grudnia 1946 do lutego 1949 roku dr Szuniewicz 

pracował we Francuskim Prowincjonalnym Szpitalu Sióstr 

Miłosierdzia w Tiencinie. Później przeniósł się do Francu-

skiego Szpitala w Pekinie. Następnie pracował jednocze-

śnie w dwóch szpitalach w Szanghaju. Po dojściu komuni-

stów do władzy misja ks. Szuniewicza została zamknięta. 

Zmuszony do wyjazdu zdecydował się ewakuować do 

Ameryki. W USA początkowo mieszkał u polskich kapła-

nów w Derby, a potem przeniósł się do New Haven w sta-

nie Connecticut, gdzie mieści się Uniwersytet Yale. Na 

uczelni kontynuował swoje doświadczenia, a także prowa-

dził wykłady na temat swojej pracy w Chinach. Cały czas 

powtarzał, że praca naukowa jest tylko dodatkiem do pracy 

duszpasterskiej.  

Nie był zadowolony z pobytu w Ameryce. W jed-

nym z listów do swoich sióstr mieszkających w Polsce 

pisze: „Za wysoka stopa życiowa nie usposabia do ducho-

wych wzlotów, a materializm życia codziennego nie da się 

wyplenić”. Chciał wrócić do Chin lecz było to niemożliwe.  

                                                      
11

 T. Bilikiewicz: Sprawozdanie z VII Zjazdu Polskich Historyków I Filozofów Medycyny we Lwowie 4-7 lipca 

1931 [w:] „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”, Poznań 1938, t 17, z 1-2, s. 291. 
12

 „Medycyna” R 10 (1936), nr 18, s. 573. 
13

 Działalność polskiego lekarza-misjonarza [w:] „Kurier Bydgoski” 1937.11.26, R 16, nr 272, s. 4. 
14

 J. Van Den Brandt, Wacław Szuniewicz (poz. 892) [w:] Les Lazaristes en Chine 1697-1935: Notes Bi-

ographiques, Pei-Ping 1936, s. 257.  
15

 W.J. Orłowski, A.W. Fryczkowski, L. Bieganowski, Father Waclaw Szuniewicz, M.D., an ophthalmologist of 

unusual courage and devotion [w:] “History of Ophthalmology”, v 3 (1990), s 49-56 (tłumaczenie na j. polski) 
16

 „Missye Katolickie”. R 58, maj 1939, nr 5, s. 158. 

 
Ks. dr Wacław Szuniewicz przed szpitalem 

misyjnym w Xingtai. Fot. Wiadomości Mi-

syjne i Listy (...), Nr 2 (1935). 
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Brazylijska karta wizowa ks. Wacława Szuniewicza 

 W listopadzie 1951 roku otrzymał wizę brazylijską. Już w pod koniec stycznia 1952 roku był 

Mafra w stanie Santa Catarina. Tu w 1955 roku obchodził srebrny jubileusz kapłaństwa. W czerwcu 

1956 roku opuścił Mafrę i przeniósł sie do Irati w stanie Parana. W tamtejszym kościele św. Michała 

służył wiernym przez ostatnie 7 lat życia. Nie ograniczał się do pracy duszpasterskiej. Wciąż był ak-

tywny jako okulista. Przewodniczył także wielu organizacjom społecznym. Z myślą o miejscowej 

Polonii utworzył sieć bibliotek działających zarówno w mieście jak i w okolicy. Z wielkim entuzja-

zmem działał wśród dzieci i młodzieży. Zaskarbił tym ich wielką sympatię i wdzięczność rodziców. 

Znał biegle siedem języków. Oprócz polskiego także rosyjski, łacinę, chiński, angielski, francuski i 

portugalski. Nigdy nie zapomniał o swoich polskich korzeniach. W jednym ze swoich listów pisał: 

„moja ojczyzna Polska pozostanie opiekunką mojej duszy, poglądów i języka”. 

Na początku września 1963 roku ks. Szuniewicz przebył atak serca. Podniósł się z niego i za-

czął znów pracować. Na początku października drugi atak serca zaprowadził go do miejscowego szpi-

tala Sióstr Miłosierdzia. Zmarł w Itarti 16 października 1963 roku. 

Ks. dr W. Szuniewicz był prekursorem chirurgicznego leczenia astygmatyzmu rogówkowego. 

Badania nad tą metodą rozpoczął w Chinach, zintensyfikował je na Uniwersytecie Yale, a część z nich 

kontynuował także w Mafra. Rękopisy zawierająca wyniki jego badań zostały przekazane do publika-

cji w styczniu 1952 i we wrześniu 1954 roku. Żaden z nich nie został wydany. Badania ks. Szuniewi-

cza zostały utrwalone dzięki doktorowi Rocko M. Fasanelli z New Haven. Pracę autorstwa dr. Szu-

niewicza i dr. Fasanelli wydano w 1981 roku
17

. Pół roku później, w Yale, ukazała się inna praca na 

temat chirurgii refrakcyjnej autorstwa dr Fasanelli. Zawiera ona podsumowanie pracy naukowej dr 

Szuniewicza. Jego badania zostały niezależnie powtórzone i potwierdzone w Europie w 1976 ro-

ku
[3][12][e]

. Wspomnienia dr Fasanelli zostały opublikowane w książce poświęconej ks. Szuniewiczo-

wi
[13]

.  

                                                      
17

 W. Szuniewicz, R.M. Fasanella, Surgery in an attempt to change corneal curvature  (Chirurgia w próbie lec-

zenia zaburzeń sferyczności rogówki ) [w:] “Ophthalmic Surgery” 1981-10-12  (10), s. 719-726. 
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Grób ks. dra Wacława Szuniewicza przy kościele pw. św. Michała w Irati (Brazylia).  

Po prawej stronie powiększenie tablicy pamiątkowej. 

(Fotografie są własnością autora biografii) 

Dwukrotnie odznaczony. Za życia Złotym Krzyżem Zasługi nadanym w dn. 11 listopada 1937 

roku w uznaniu zasług na polu pracy społecznej
18

. Pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi 

Rzeczpospolitej Polskiej za wybitne zasługi w niesieniu pomocy medycznej osobom potrzebującym, za 

osiągnięcia w pracy naukowej i badawczej, za działalność misyjną i charytatywną
[
 nadanym przez 

Prezydenta RP w dn. 19 grudnia 2019 roku
19

.  

W dniu pogrzebu zebrani w Kurytybie brazylijscy posłowie uczcili pamięć ks. Szuniewicza 

wspomnieniem zapisanym w aktach zgromadzenia plenarnego. W 1968 roku rada miasta Irati w uzna-

niu zasług ks. dra Szuniewicza nazwała jego imieniem jedną z ulic i szkołę w Villa Rio Bonito (Grupo 

de Padro Wenceslau Szuniewicz)
20

. W istniejącym do dziś, wielokrotnie rozbudowanym i powiększo-

nym  szpitalu w Xingtai, otwarto muzeum poświęcone ks. Wacławowi Szuniewiczowi, a przed szpita-

lem postawiono jego pomnik.  

 

Pomnik ks. dr Wacława Szuniewicza przed szpitalem w Xingtai (Chiny) 

                                                      
18

 „Monitor Polski” 1937 nr 260 poz. 411.  
19

 www.Prezydent.pl  
20

 T. Dworecki, Zmagania polonijne w Brazylii. t. 4,  Owocująca przeszłość, Warszawa 1987, s. 152-153.  
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