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Profesor Tadeusz Krajewski jest zasłużonym nauczycielem akadem ickim  
Uniwersytetu Łódzkiego, w którym  pracuje nieprzerwanie od 45 lat. W 1954 
roku, tj. bezpośrednio po ukończeniu studiów, został zatrudniony na etacie 
asystenta naukow o-dydaktycznego w K atedrze Biochemii UŁ kierowanej 
przez P rofesora Antoniego Dmochowskiego. Przeszedł wszystkie szczeble 
kariery zawodowej uzyskując w 1977 r. tytuł profesora nadzwyczajnego, 
nadany M u Uchwałą Rady Państwa. W 1990 roku został m ianow any na 
stanow isko profesora zwyczajnego. Stopień naukow y dok to ra  nauk przyrod
niczych otrzym ał w 1962 r., a w pięć lat później stopień docenta (obecnie 
dok to r habilitowany).

Prof. T. K rajew ski jest uznanym  w kraju  i za granicą specjalistą 
w dziedzinie krzepnięcia krwi. W Polsce zainicjował badania porównawcze 
dotyczące właściwości biologicznych, składu chemicznego i s truk tury  sub- 
m olekularnej fibrynogenu i fibryny człowieka i innych kręgowców. D użo 
m iejsca poświęcił też w swojej działalności zagadnieniu obecności fosforu 
jak o  integralnego składnika struktury niektórych białek krzepnących i roli 
związków fosforowych w procesie krzepnięcia. Prace te są kontynuow ane, 
pogłębiane i rozszerzane o inne tem aty (płytki krwi, plazm ina, trom bina) 
przez wychowanków i współpracowników, wśród których są już osoby 
zajm ujące stanowiska profesorskie.

Cały dorobek naukow y z włączeniem abstraktów  i referatów  zjazdowych 
obejm uje ponad 170 pozyqi. Pośród nich więcej niż połow a to oryginalne 
prace doświadczalne (w tym kilka przeglądowych), publikow ane w większości 
we współautorstw ie w czasopismach krajowych i zagranicznych. Główne 
zagadnienia były prezentowane też podczas różnych wyjazdów i pobytów  
naukow ych Profesora w krajach zachodnich i wschodnich.

O bok pracy naukowej bardzo aktyw na jest działalność dydaktyczno- 
wychowawcza Profesora. Poczynając od asystenta, prow adził system atycz
nie zajęcia laboratoryjne ze studentam i wszystkich lat studiów różnych 
specjalności. Jako  docent objął wykłady kursowe i m onograficzne z bio
chemii oraz seminaria na IV i V roku, a także opiekę naukow ą nad 
m agistran tam i. Zajęcia, o k tórych  m ow a, prow adzi do  chwili obecnej. 
Cieszy się ogólnym autorytetem  i uznaniem . Jest nauczycielem akadem ic
kim nie tylko wymagającym wiele od studentów , ale i od siebie. W y



kładane przez Niego treści program owe, ilustrowane właściwie wyselekc
jonow anym i przezroczam i, zawsze uwzględniają najnowsze w iadom ości 
czerpane z bieżących publikacji krajowych i zagranicznych. Przy tym jest 
wrażliwy na troski studentów.

Niezależnie od zajęć programowych dla studentów UŁ, prowadził również 
okresowo, społecznic, wykłady z biochemii dla nauczycieli szkół średnich 
z Łodzi i różnych województw w ram ach akcji szkolenia nauczycieli, 
organizowanej przez Centralny Ośrodek D oskonalenia K ad r w Łodzi.

W ciągu kilku ostatnich lat wykładał również biochemię dla studentów  
A W F w W arszawie Oddział w Łodzi, będąc pełnoprawnym  członkiem Rady 
W ydziału A W F w Warszawie.

W yprom ow ał ponad 115 m agistrów , 5 dok to rów  i był opiekunem  
naukow ym  4 zakończonych habilitacji. Wielu Jego uczniów cieszy się dużym 
dorobkiem  naukow ym  i uznaniem w krajow ych i zagranicznych ośrodkach 
naukow ych.

Brał również udział wielokrotnie w Komisjach Rekrutacyjnych, początkowo 
jak o  sekretarz, a następnie jak o  wiceprzewodniczący i przew odniczący 
komisji wydziałowych i uczelnianych.

M a również Profesor do odnotow ania duże zasługi na odcinku pracy 
organizatorskiej. W latach 1968-72 pełnił funkcje Pełnom ocnika R ek tora 
ds. P raktyk Robotniczych, a następnie członka Zespołu K oordynacyjnego 
przy Prezydium  Rady N arodow ej m. Łodzi. Z a w zorow ą organizację 
i działalność na tym odcinku otrzym ał w 1972 r. N agrodę M inistra oraz 
odznakę OH P.

W latach 1972-75 Prof. T. Krajewski pełnił funkcję dziekana na W ydziale 
Biologii i N auk o Ziemi UŁ i był członkiem Senackiej Kom isji ds. Rozwoju 
K adry Naukowej. Od m om entu utw orzenia Z akładu Biochemii Ogólnej 
(1971 r.) do chwili obecnej (K ated ra  Biochemii Ogólnej) pełni funkcję 
K ierow nika K atedry. W latach 1980-90 pełnił funkcję zastępcy dyrektora, 
a potem  przez dwie kadencje dyrektora Instytutu.

Profesor T. Krajewski został uhonorowany za swoją działalność naukow o- 
dydaktyczną, wychowawczą i organizatorską licznymi nagrodam i R ek to ra  
UŁ oraz dwukrotnie M inistra, a także wieloma odznaczeniami państwowymi, 
wśród których znajduje się m. in. Krzyż Kawalerski Orderu O drodzenia 
Polski oraz M edal Kom isji Edukacji N arodowej.
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