
Dmochowski Antoni (1896-1983)
  biochemik, profesor UŁ, wybitny pedagog, 

twórca łódzkiej szkoły biochemicznej

    -   Był współtwórcą Uniwersytetu Łódzkiego a także organizatorem i pierwszym dziekanem 
(1951-1958) Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UŁ  

    -   Był założycielem Katedry Biochemii na  Uniwersytecie Łódzkim (pierwszej w Polsce), 
którą kierował przez 22 lata (1945-1967) 

Katedra Biochemii w roku 1973 przekształcona została w Instytut Biochemii i Biofizyki 
Uniwersytetu Łódzkiego 

    -   Antoni Dmochowski był członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego i członkiem - 
założycielem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, które w uznaniu jego zasług nadało 
mu godność Członka Honorowego

    -   W 1970 otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa UŁ w zakresie nauk przyrodniczych

     -  Był wybitnym pedagogiem.  W trakcie swojej długiej kariery naukowej wykształcił 200 
magistrów oraz wielu doktorów i docentów, z których liczni uzyskali tytuły profesorskie

-   W 1995 roku Polskie Towarzystwo Biochemiczne ustanowiło nagrodę im. Profesora 
Antoniego Dmochowskiego za osiągnięcia dydaktyczne

     -  Prowadził głównie badania z dziedziny przemiany materii w organizmach zwierzęcych  
oraz w zakresie biochemii klinicznej 

      - Był inicjatorem badań nad kwasami nukleinowymi w Polsce. 

             Dziś wiele laboratoriów w kraju i za granicą zajmuje się kwasami nukleinowymi, przy zastosowaniu najbardziej wyrafinowanych technik 
ze względu na fundamentalne ich znaczenie w biochemii życia, ale prace profesora Antoniego Dmochowskiego z tego zakresu były w latach 
dwudziestych i trzydziestych wręcz pionierskie. Wydana w 1935 roku wyczerpująca  monografia “O współczesnym stanie chemii i fizjologii 
kwasów nukleinowych” przez wiele lat stanowiła dla czytelnika polskiego jedyne i fundamentalne źródło wiedzy z zakresu kwasów 
nukleinowych. 

Katedra Biochemii UŁ przy ul.  Lindleya 6 - Wizyta Profesor 
z Laboratoire de Biochimie des Nucleoproteins, Institut de Biologie Physico-

Chimique w Paryżu (w centrum) (1963 r).

Na zdjęciu od lewej: Profesor Yvonne Khouvine, Profesor Leokadia Kłyszejko-Stefanowicz
 i Profesor Antoni Dmochowski

Yvonne Khouvine 

Katedra Biochemii UŁ przy ul.  Lindleya 6 - Profesor Antoni Dmochowski 
w gronie współpracowników i magistrantów (1961 r).

Na zdjęciu od lewej (dół): Janina Konopka, Zofia Walter, Wacława Maciejewska-Potapczyk, 
Tadeusz Krajewski. Leokadia Kłyszejko-Stefanowicz, Janina Szumiel; (góra): Ryszard Wierzbicki, 

Jerzy Michaś, 6 magistrantów, Henryk Urbanek i Henryk Łukasiak.

Urząd m. Łodzi - Profesor Antoni Dmochowski jako Laureat Nagrody 
Miasta Łodzi (1966r) 

w gronie współpracowników i magistrantów wręczających Mu kwiaty z gratulacjami.
Od lewej: Urszula Wendler i Andrzej Krzywiec, Barbara Wachowicz, Ryszard Wierzbicki, 
Krystyna Pyko i Roman Gondko, późniejszy profesor i dyrektor Instytutu Biofizyki UŁ.

Katedra Biochemii UŁ przy ul.  Lindleya 6 - Profesor Antoni Dmochowski 
w towarzystwie Profesor Wandy Leyko
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