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W wyniku wyborów przeprowadzonych w 2003 roku przez szerokie gremium
członków International Academy of Wood Science – IAWS prof. dr hab. Waldemar
Moliński, Kierownik Katedry Nauki o Drewnie Akademii Rolniczej w Poznaniu,
został powołany na członka tej prestiżowej organizacji naukowej, powiększając
grono polskich przedstawicieli do liczby czterech członków, obok prof. Kazimierza
Lutomskiego, prof. Jerzego Ważnego i prof. T. Wodzickiego.
Prof. dr hab. Waldemar Moliński urodził się w 1951 roku we Wschowie (woj. lubuskie). Ukończył studia na Wydziale Technologii Drewna AR w Poznaniu (1975),
specjalizując się pod kierunkiem prof. Jana Raczkowskiego. Na tym Wydziale uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych (1985), a następnie stopień doktora habilitowanego nauk leśnych w zakresie drzewnictwa (1998). W 2000 roku
został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Rolniczej
w Poznaniu.
Głównym przedmiotem zainteresowań naukowo-badawczych Profesora jest nauka o drewnie, w szczególności anatomia oraz ﬁzyka drewna. W tym zakresie wykonał i opublikował przeszło 102 pozycje, w tym 82 naukowe, 2 monograﬁe, 3 prace
popularnonaukowe, i inne. Wiele z nich ukazało się w czołowych czasopismach
branżowych – zagranicznych, jak Holzforschung, Wood Science and Technology,
Holz als Roh- u. Werkstoﬀ, Holzforschung und Holzverwertung i Drevarsky Vyskum oraz polskich, jak Folia Forestalia Polonica, Sylwan, Prace IPPT PAN.
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Dorobek naukowy Profesora cechuje wysoki poziom i duże znaczenie praktyczne
do oceny surowca drzewnego i materiału konstrukcyjnego. Prof. Moliński prowadzi
ożywioną współpracę z Uniwersytetem Technicznym w Zwoleniu, Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie i innymi. Na Wydziale Technologii Drewna AR w Poznaniu prowadzi wykłady i seminaria z szeroko pojętej
dyscypliny „Nauka o drewnie”. Pod jego kierunkiem wykonano 17 prac magisterskich; wypromował 1 doktoranta, a 3 prace doktorskie są w toku. Aktywnie uczestniczy w pracach organizacyjnych na rzecz Wydziału i Uczelni. Aktualnie Profesor pełni następujące funkcje: członka Wydziałowej Komisji ds. Kadr Naukowych
i Komisji ds. Nauki, członka Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli, kierownika
studium doktoranckiego przy Wydziale Technologii Drewna, kierownika Katedry
Nauki o Drewnie, redaktora naczelnego organu Komitetu Technologii Drewna PAN
„Folia Forestalia Polonica – Seria B – Drzewnictwo”. Od 2003 roku jest członkiem
Komitetu Technologii Drewna PAN i Komisji Leśnictwa i Drzewnictwa Poznańskiego Oddziału PAN.
Powołanie profesora Waldemara Molińskiego – z nominacji prof. B.N. Ugoleva
z Moskiewskiego Uniwersytetu Technicznego – na członka International Academy
of Wood Science jest dowodem uznania jego działalności naukowej w dziedzinie
drzewnictwa i technologii drewna.
W imieniu Komitetu Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk życzę nowo
wybranemu członkowi IAWS wiele dalszych sukcesów naukowych i pomyślności
w życiu osobistym.
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