Tadeusz Molenda (1951-1954)

BIOGRAFIA
Tadeusz Molenda (1911—1975) po ukończeniu gimnazjum typu matematyczno—przyrodniczego w
Jędrzejowie studiował leśnictwo na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1929—1933. Dyplom inżyniera
leśnictwa uzyskał w 1933 r. Po ukończeniu studiów, w latach 1933—1937, pracował początkowo jako
asystent w Zakładzie Dendrometrii, a następnie w Katedrze Administracji i Polityki Leśnej. Stopień
naukowy doktora nauk leśnych uzyskał w 1936 r. na Wydziale Rolniczo—Leśnym Uniwersytetu
Poznańskiego. W 1937 r. przeszedł do praktycznej działalności w Lasach Państwowych. W latach 1938—
1939 pracował na stanowisku radcy ekonomicznego w Naczelnej Dyrekcji Lasów Państwowych. W czasie
okupacji hitlerowskiej był nadleśniczym w lasach prywatnych na terenie byłego powiatu włoszczowskiego.
Po zakończeniu wojny, w latach 1945—1947, był nadleśniczym Nadleśnictwa Państwowego Leszczyce
(OZLP Toruń).
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
Tadeusz Molenda kontynuował przerwaną wybuchem wojny działalność naukowo—badawczą. W 1946 r.
habilitował się na Wydziale Rolniczo—Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego, uzyskując stopień naukowy
docenta ekonomii i polityki leśnej. W tymże roku został powołany na stanowisko profesora
nadzwyczajnego oraz kierownika Katedry Administracji i Polityki Leśnej Uniwersytetu Poznańskiego. W
dziewięć lat później Rada Państwa nadała mu tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk leśnych. Dużą
wagę profesor Molenda przywiązywał do rozwoju poznańskiego ośrodka naukowo-dydaktycznego
ekonomiki leśnictwa. W 1950 r. z jego inicjatywy została przekształcona istniejąca wówczas Katedra
Ekonomii i Polityki Leśnej na nowoczesną z nazwy i treści Katedrę Ekonomiki Leśnictwa.
Katedrą poznańską profesor Molenda kierował 15 lat. W 1956 r. Rada Wydziału Leśnego ponownie
powierzyła mu stanowisko dziekana. Funkcję tę pełnił do 1961 r., tj. do czasu powołania go na
odpowiedzialne stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
Funkcję wiceministra leśnictwa i przemysłu drzewnego pełnił przez osiem lat. Po reaktywowaniu Wydziału
Leśnego w Krakowie był organizatorem i pierwszym kierownikiem tamtejszej Katedry Ekonomiki

Leśnictwa, a od 1970 r. pierwszym dyrektorem Instytutu Ekonomiki i Organizacji Gospodarstwa Leśnego
AR w Krakowie. Jako wybitny uczony, znany w kraju i za granicą, wielokrotnie reprezentował polskie
leśnictwo na międzynarodowych kongresach i sympozjach naukowych.
DOROBEK NAUKOWY
W poznańskim okresie działalności naukowo—dydaktycznej profesor Molenda ogłosił drukiem 22 prace
naukowe oraz dwa obszerne podręczniki akademickie. Był promotorem 18 przewodów doktorskich. W
latach 1961—1969 ogłosił drukiem 43 prace naukowe oraz dwa kolejne podręczniki akademickie. W 1962
r. zorganizował Pracownię Badań Ekonomicznych Leśnictwa i Drzewnictwa, działającą w ramach PAN.
Dorobek naukowy profesora Molendy obejmuje sto kilkanaście publikacji. Dominują w nim prace z
makroekonomiki leśnictwa i drzewnictwa.
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA
Ważniejsze funkcje na uczelni:
kierownik Katedry Administracji i Polityki Leśnej Uniwersytetu Poznańskiego,
1949/50—1953/54 dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego,
pierwszy rektor Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu,
kierownik Katedry Ekonomiki Leśnictwa.
Ważniejsze funkcje poza uczelnią:
od 1970 r. pierwszy dyrektor Instytutu Ekonomiki i Organizacji Gospodarstwa Leśnego AR w Krakowie,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego,
wiceminister leśnictwa i przemysłu drzewnego.
ODZNACZENIA
Profesor Molenda otrzymał wiele odznaczeń państwowych, m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia
Polski. Zmarł 17 sierpnia 1975 r. w Warszawie.
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