
 
 

 
 

 
BIOGRAFIA 
 
Tadeusz Czwojdrak urodził się 3 maja 1924 r. w Rawiczu w rodzinie robotniczej. W tym mieście  ukończył 
szkołę podstawową w 1937 r. i liceum ogólnokształcące w 1947 r. Magisterium z  prawa uzyskał  w 1952 
r. na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Wszechnicy Piastowskiej. 
 
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA 
W 1956 r. rozpoczął karierę naukową, uczestnicząc w seminarium doktorskim z historii gospodarczej na 
Wydziale Prawa UAM w Poznaniu. W 1961 r. Wydział ten nadał mu tytuł doktora nauk prawnych na 
podstawie rozprawy „Przemysł i handel w dobrach biskupstwa poznańskiego od XVI do XVIII wieku”. 
Stopień doktora habilitowanego z zakresu ekonomiki ogólnej rolnictwa uzyskał w maju 1965 r. na 
Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu na podstawie rozprawy „Uprawa i przerób 
przemysłowy ziemniaków w Wielkopolsce do 1939 roku”. 
 
Pracę w WSR rozpoczął w 1952 r., obejmując  stanowisko kierownika działu kadr. W latach 1956—1961 
był dyrektorem administracyjnym Uczelni. W tym czasie prowadził również zajęcia dydaktyczne z nauk 
politycznych, prawa i polityki agrarnej na wydziałach Leśnym i Rolniczym. Działalność naukowa profesora 
Czwojdraka wiązała się głównie z analizą rozwoju przemysłu przetwórczego i latyfundiów biskupstwa 
poznańskiego od XVI do XVIII wieku. 
 
Profesor pełnił wiele funkcji organizacyjnych. W 1965 r. został powołany na stanowisko docenta 
etatowego. Powierzono mu także kierowanie nowo utworzoną Katedrą Polityki Agrarnej. W latach 1969—
1971 był organizatorem i kierownikiem Międzywydziałowego Studium Nauk Politycznych, a w 1970 r. 
organizatorem i dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomiczno—Rolniczych, przekształconego w Katedrę 
Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, a następnie w Katedrę Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej. Funkcję 
dyrektora Instytutu, a następnie powołanej w jego miejsce Katedry pełnił do 1987 r., po czym objął 
stanowisko kierownika Zakładu Prawa i Polityki Agrarnej Katedry Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, 
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którym kierował do przejścia na emeryturę w 1991 r. 
 
PROBLEMATYKA BADAWCZA 
Badał rozwój przemysłu propinacyjnego, karczmarstwa, gorzelnictwa i młynów zbożowych. Zajmował się 
także uprawą i przerobem przemysłowym ziemniaków w Wielkopolsce do 1939 r. Drugim kierunkiem 
podejmowanym w jego badaniach była analiza zmian w strukturze agrarnej pod wpływem działów 
rodzinnych w gospodarstwach chłopskich województwa poznańskiego. Analizował przede wszystkim 
zmiany struktury wielkościowej gospodarstw chłopskich, działy rodzinne w gospodarstwach chłopskich w 
kontekście zmian struktury agrarnej, zmiany zasobów Państwowego Funduszu Ziemi. Do tego kierunku 
należy także zaliczyć badania dotyczące parcelacji majątków na terenie byłej Dzielnicy Pruskiej w latach 
1919—1922 oraz rozwoju kolonizacji niemieckiej na ziemiach polskich w latach 1908—1919. 
 
DOROBEK NAUKOWY 
W dwu niepublikowanych pracach udokumentował prześladowania ludności chłopskiej przez władze PRL 
na początku lat pięćdziesiątych XX wieku. Profesor Czwojdrak wydał około 30 opracowań naukowych. 
 
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 
Ważniejsze funkcje w uczelni: 
 
1966—1969 prodziekan Wydziału Rolniczego, 
1969—1970 prorektor ds. dydaktyczno — wychowawczych, 
1978—1981 rektor Akademii Rolniczej w Poznaniu. 
Był również przewodniczącym i członkiem wielu komisji oraz ciał kolegialnych Uczelni. 
Ważniejsze funkcje poza uczelnią: 
 
1945 członek  Polskiej Partii Robotniczej, 
członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, 
członek egzekutywy Komitetu Uczelnianego, 
1962—1965 oraz 1970—1978 I sekretarz Komitetu Uczelnianego, 
poseł  PRL VI i VII kadencji. 
Uczestniczył w pracach komisji sejmowych: Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów oraz Handlu 
Zagranicznego. 
 
NAGRODY I ODZNACZENIA 
Został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, a także wyróżniony (dwukrotnie) drugą nagrodą ministra 
szkolnictwa wyższego oraz wieloma nagrodami rektora. 
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