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Abstract
The aim of article is representation of the silhouette professors Koprowski, his scientific achievements. 
Hilary Koprowski was co-founder vaccine against poliomyelitis. I described childhood and youth 
professors, his scientific achievements, publications and related exam by him positions. I discussed 
controversies about vaccine against disease Heinego-Medina. Writing about achievements mentioned 
awards and decorations for scientific activity. I presented autobiographical books and biographical 
sacred profeesor Koprowski. At the end found themselves curiosities and another information from 
life professor.
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DZIECIŃSTWO I MŁODOŚĆ HILAREGO KOPROWSKIEGO

Hilary Koprowski urodził się 5 grudnia 1916 r. w Warszawie, przy ul. Wiej-
skiej 74 (w tym miejscu jest obecnie Pałac Kultury i Nauki). Jego rodzin-
na miała żydowskie korzenie. Ojciec - Paweł Koprowski, był właścicielem 

niewielkiej firmy, która produkowała i  handlowała tekstyliami. Matka - Sonia 
z  domu Berland, była stomatologiem. Kolejne mieszkanie państwa Koprow-
skich znajdowało się przy ul. Moniuszki 9. Dzieciństwo i młodość Hilary spędził 
w Warszawie. Od końca lat 20-tych jeździł wspólnie rodzicami na wakacje do 
podwarszawskiego Celestynowa niedaleko Otwocka. Rodzice mieli tam dwo-
rek, przetrwał on wojnę, niestety w 2004 r. został rozebrany. Oprócz dworku był 
tam staw, kort tenisowy, ogród owocowy, warzywny i  pola zbożowe. Od 1926 
roku Hilary był uczniem XI Liceum im. Mikołaja Reja. To właśnie tam otrzymał 
gruntowne wykształcenie klasyczne. Tam też zainteresował się poezją, zwłaszcza 
Rainera Marii Rilkego. Oprócz tego interesował się historią powszechną świata. 
Naukę w Liceum ukończył w 1934 roku. Biesiada pomaturalna odbyła się w Ce-
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lestynowie. W 1934 roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 
im. Józefa Piłsudskiego w  Warszawie. Oprócz medycyny interesował się także 
muzyką. Studiował równocześnie medycynę i  w  konserwatorium muzycznym. 
Studia w klasie fortepianu odbywał w Warszawie i w Conservatorio di Musica 
Santa Cecylia w Rzymie. W 1938 roku Hilary Koprowski ożenił się z koleżanką 
z medycyny - Ireną Grasberg. W 1939 roku po ukończeniu studiów medycznych 
i po wybuchu II wojny światowej, w listopadzie opuścił Warszawę razem ze swo-
ją żoną i  matką. Okazało się że na stałe opuścił Polskę. Najpierw wyjechał do 
Włoch, a  stamtąd do Brazylii. W  Brazylii prowadził praktykę lekarską, dawał 
też koncerty fortepianowe. Później pracował w  instytucie naukowym, powoła-
nym przez Fundację Rockefellera. W instytucie tym pracował nad szczepionką 
przeciwko żółtej gorączce. Kierował testami monitorującymi skuteczność tej 
szczepionki u ludzi. Badania zostały przeprowadzone w trakcie masowych prób 
szczepień przeciwko żółtej gorączce. W  czasie kiedy razem z  żoną Koprowscy 
pracowali zawodowo mama Hilarego zajmowała się pracami domowymi i opie-
kowała się ich synem Claude’em. W 1944 roku Hilary Koprowski przyjechał do 
Nowego Jorku, gdzie brał aktywny udział w opracowaniu szczepionki przeciwko 
wirusowemu - japońskiemu zapaleniu mózgu. Wirus ten jest przenoszony przez 
komary.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

W 1946 r., mieszkając w Stanach Zjednoczonych, Hilary Koprowski rozpoczął 
badania nad wirusem poliomyelitis, wywołującym chorobę Heinego-Medina. 
Choroba ta w  tamtym czasie budziła przerażenie nie tylko w  Ameryce. Trwa-
jąca w  USA epidemia sprawiła, że powstało wiele zespołów naukowych, które 
postanowiły znaleźć skuteczną szczepionkę przeciwko tej chorobie. Podczas tych 
badań, po wielu próbach Hilary Koprowski znalazł zwierzę, które w warunkach 
naturalnych nie choruje a także, z którego wirus ten „wychodzi” osłabiony. Zwie-
rzęciem tym był szczur bawełniany. Profesor Koprowski wspólnie ze swoimi 
asystentami pobierał od zakażonych szczurów wycinki mózgów i  wstrzykiwał 
je następnemu szczurowi. Po kilkunastu takich zabiegach otrzymano żywego 
ale zarazem bardzo osłabionego wirusa. Stworzył doustną szczepionkę. W 1949 
roku profesor jako pierwszy połknął tak wyprodukowaną, własną szczepionkę 
przeciwko II typowi wirusa polio ( wirus polio składa się z  trzech odrębnych 
szczepów) i  nie zaobserwował żadnych skutków ubocznych. Potem podano tę 
szczepionkę dzieciom z domu dla upośledzonych sierot. Po szczepieniu tym nie 
zaobserwowano żadnych skutków ubocznych natomiast zwiększył się u  nich 
poziom przeciwciał przeciwko polio. Później podano tą szczepionkę dzieciom 
więźniarek z New Jersey oraz w ośrodkach dla dzieci upośledzonych w Kalifor-
nii. Efekty były takie same. Pierwsze szczepienie na masową skalę zostało prze-
prowadzone w 1958 roku w Kongo. Dzięki temu, że szczepionkę tę można łatwo 
podawać - doustnie, przez zaledwie sześć tygodni zostało zaszczepionych ponad 
250 tysięcy dzieci i niemowląt. Jesienią 1959 roku z inicjatywy profesora Feliksa 
Przesmyckiego, który był w  tym czasie dyrektorem Państwowego Zakładu Hi-
gieny rozpoczęto masowe szczepienia przeciwko wirusowi polio w  Polsce. Od 
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1951 roku w Polsce trwała epidemia polio, w początkowym okresie rocznie zaka-
żonych tym wirusem było od dwóch do trzech tysięcy dzieci, natomiast w 1958 
roku już sześć tysięcy dzieci. Koprowski poprzez swoje wpływy dostał od firmy 
farmaceutycznej Wyeth dziewięć milionów dawek tej szczepionki, które zostały 
zużyte w ciągu ośmiu miesięcy szczepień. Efekt po szczepieniach był natychmia-
stowy, dzięki szczepionce liczba chorych gwałtownie spadła. W 1959 roku było 
jeszcze ponad tysiąc dzieci i niemowląt zakażonych tym wirusem a już w roku 
1963 tylko trzydzieścioro dzieci. Zapadalność na Chorobę Heinego - Medina spa-
dła z kilkuset rocznie do dwóch. Dobroczyńcy polskich dzieci - Hilary Koprow-
ski i Feliks Przesmycki zostali jednak bezpodstawnie oskarżeni przez ówczesne 
polskie władze o użycie młodych Polaków jako królików doświadczalnych. 

W latach 60-tych Hilary Koprowski został dyrektorem Instytutu Wistara w Fi-
ladelfii. W instytucie tym opracował m.in. sposób osłabiania wirusa wścieklizny 
- za pomocą hodowli w kurzym zarodku, co pozwoliło przygotować bezpieczną 
szczepionkę przeciwko wściekliźnie. Szczepionka ta była i jest nadal stosowana 
w postaci czterech zastrzyków domięśniowych albo podskórnych a nie czternastu 
bolesnych iniekcji podawanych w skórę brzucha. Profesor Koprowski wynalazł 
też szczepionkę doustną przeciwko wściekliźnie dla zwierząt. Szczepionka ta zo-
stała zrzucona z  samolotów i  śmigłowców dzięki czemu w  zachodniej Europie 
wyeliminowano problem wściekłych lisów i  dzikich zwierząt. Obecnie szcze-
pionka ta jest nadal stosowana w Polsce. 

Koprowski pracował też nad unowocześnieniem szczepionek. Według niego do-
tychczasowe formy szczepień były już przestarzałe. Z pomocą metod inżynierii 
genetycznej opracował sposób wprowadzania odpowiednich genów mikroor-
ganizmów chorobotwórczych do roślin. W  ten sposób szczepionka przeciwko 
wściekliźnie powstała w pomidorach. Najlepszym rozwiązaniem okazał się jed-
nak szpinak i sałata, ponieważ warzywa te produkowały znacznie większe ilości 
wirusa wścieklizny. Uważał, że dzięki tej metodzie szczepień będzie można roz-
wiązać problem wielu chorób zakaźnych, przede wszystkim w krajach trzeciego 
świata. 

LICZBA PUBLIKACJI NAUKOWYCH I PIASTOWANE 
STANOWISKA

W trakcie pobytu w USA opublikował ponad 850 prac naukowych. Na temat po-
liomyelitis m.in. wspólnie z T.W. Nortonem i W. Mc Dermottem w 1947 napi-
sał artykuł pt. „Isolation of the poliomyelitis virus from human serum by direct 
inoculation into a  laboratory mouse”. Wspólnie z Jervisem i Nortonem w 1952 
roku opublikował artykuł pt. „Immune Responses in Volunteers Upon Oral Ad-
ministration of a  Rodent Adapted Strain of Poliomyelitis Virus”, który ukazał 
się w „American Journal of Hygiene”. Do końca życia był dyrektorem Instytutu 
Biotechnologii i Zaawansowanej Medycyny Molekularnej i Centrum Neurowi-
rusologii na Uniwersytecie Thomasa Jeffersona w Filadelfii. Założył fundację im. 
Koprowskich, która ma na celu wspieranie rozwoju nauki, głównie w Polsce, oraz 
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współpracę naukową polsko-amerykańską. Profesor Koprowski jest również au-
torem utworów muzycznych na fortepian. Profesor Koprowski przez całe życie 
uważał się za Polaka, który tylko pracował w  Stanach Zjednoczonych. Zawsze 
wspierał polską naukę.

KONTROWERSJE DOTYCZĄCE SZCZEPIONKI 
WYNALEZIONEJ PRZEZ PROFESORA KOPROWSKIEGO 
PRZECIWKO CHOROBIE HEINEGO-MEDINA

Skuteczność szczepionki odkrytej przez profesora Koprowskiego została podda-
na krytyce. We Francji powstał film dokumentalny pt. Czy świat oszalał? Skąd 
wzięło się AIDS. W filmie tym twierdzono, powołując się na oskarżenia, które 
zostały opublikowane w piśmie Rolling Stone oraz w tygodnikach Nature i Scien-
ce w 1992 roku, że przyczyną rozpowszechniania się AIDS w Afryce, a także na 
całym świecie, było wynalezienie przez profesora Koprowskiego szczepionki 
przeciwko chorobie Heinego-Medina. Oskarżenia te były bezpodstawne i zostały 
obalone przez naukowców.

ODZNACZENIA I NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ

Za swoją działalność naukową profesor Koprowski otrzymał liczne odznaczenia 
i nagrody. Jak już pisałem czuł się Polakiem tylko pracującym za granicą. Otrzy-
mał krzyż Komandorski z  Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski w  2001 roku. 
Na podstawie decyzji prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego „ za wybitne zasługi 
w działalności naukowej i charytatywnej dla dobra społeczeństwa Rzeczypospo-
litej Polskiej” otrzymał w 2007 roku Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski. 
Otrzymał również order Polonia Restituta. 

Profesor Hilary Koprowski od 1991 roku był członkiem zagranicznym Polskiej 
Akademii Nauk. Otrzymał tytuł doktora honoris causa m.in. Akademii Medycz-
nej w Poznaniu oraz w Warszawie oraz od Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego. 

24 maja 2007 roku został honorowym obywatelem Warszawy. Dyplom odebrał 
31 lipca 2007 roku. Natomiast 25 maja 2007 roku został honorowym Obywate-
lem Celestynowa. Był również kawalerem Orderu Uśmiechu. W 2010 roku został 
laureatem pierwszej edycji konkursu Wybitny Polak. Konkurs ten organizowa-
ny jest przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska. Profesor 
Koprowski jest również patronem Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicz-
nego. 12 czerwca 2014 roku przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu 
„ZOŚKA” w Celestynowie odsłonięto tablicę poświęconą profesorowi Hilaremu 
Koprowskiemu. Szkoła ta znajduję się w  miejscu, gdzie kiedyś była posiadłość 
rodziny pana profesora. 
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KSIĄŻKI AUTOBIOGRAFICZNE I BIOGRAFICZNE 
O PROFESORZE KOPROWSKIM.

Profesor Koprowski jest autorem książki autobiograficznej pt. „ Wygrać każdy 
dzień”. Książkę te napisał wspólnie z Agatą Tuszyńską w 1996 roku. W 1999 roku 
w Stanach Zjednoczonych ukazała się z kolei biografia profesora autorstwa Ro-
gera Vaughana pt. „ Listen to the Music. The life of Hilary Koprowski”. W tym 
samym roku książka ta ukazała się w Polsce pod tytułem „ Takty i fakty”. 

CIEKAWOSTKI I INNE INFORMACJE Z ŻYCIA RODZINNEGO 
PANA PROFESORA KOPROWSKIEGO

Jego żona Irena Koprowska z domu Grasberg podczas II wojny światowej praco-
wała jako pielęgniarka. Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych Ameryki Pół-
nocnej pracowała na Akademii Medycznej im. Hahnemanna w Filadelfii. Była 
profesorem patologii i prowadziła badania nad rakiem. Była również dyrektorem 
działu cytologii na Uniwersytecie w Temple. Pełniła także funkcję konsultanta 
WHO w  dziedzinie cytodiagnostyki. Napisała kilka książek beletrystycznych, 
m.in. „ O moim życiu i medycynie”. Były to wspomnienia, które zostały wydane 
w 1998 roku w Poznaniu. Rok wcześniej ukazała się w Nowym Jorku jej książka 
pt. „A woman wanders through life and science”. 

Hilary Koprowski był uznawany za człowieka renesansu. Był lekarzem, muzy-
kiem, pisarzem, a także znawcą i kolekcjonerem sztuki zwłaszcza malarstwa pol-
skiego. Pisał nowele i  poezję. Był poliglotą posługiwał się językiem rosyjskim, 
francuskim, włoskim, polskim, angielskim i łaciną. Był doskonałym rozmówcą, 
miał fenomenalną pamięć i  bardzo uważnie obserwował współczesność. Jego 
przemówienia były zabarwione humorem. Przede wszystkim był człowiekiem, 
który chętnie podejmował ambitne wyzwania z różnych obszarów biomedycyny. 
Miał niezwykłe wyczucie i wiedział co jest naprawdę ważne. Interesowały go wi-
rusy neurotropowe. Poza badaniami nad wirusem poliomyelitis interesował się 
wirusem wścieklizny. Profesor Koprowski umarł 11 kwietnia 2013 roku w Fila-
delfii. W Celestynowie, gdzie był jego rodzinny majątek, miejscowa społeczność 
założyła stowarzyszenie „Koprówka”. Kultywuje ono pamięć Profesora, bada 
i utrwala historię i kulturę ziem celestynowskich.
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