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Jerzy Popko 

b. Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 

Rx temu, 13 października 1975 r. zmarł inż. 
Jerzy Popko, wiceprezes Najwyższej Izby 

Kontroli, Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzew- 
nego w latach 1970—1973. Pogrzeb odbył się w dniu 
17 października w Alei Zasłużonych na Cmentarzu 
Komunalnym w Warszawie. 

J. Popko urodził się 12 września 1914 r. we wsi 
Bobryki, w powiecie pińskim na Polesiu, jako syn 
nauczyciela szkoły powszechnej. W 1933 r. ukończył 
seminarium nauczycielskie w Świsłoczy. Po odby- 
ciu obowiązkowej służby wojskowej był do wrze- 
Snia 1939 r. nauczycielem szkoły powszechnej we 
wsi Zieleniewice, w latach 1939—1941 dyrektorem 
szkoły średniej w Borodziczach w powiecie wołko- 
wyskim. W latach okupacji pracował w rolnictwie 
w Mohilowicach w powiecie wołkowyskim. Po wy- 
zwoleniu, w latach 1944—1946 był kierownikiem szkoły rolniczej w Stoko- 
wisku oraz inspektorem oświaty rolniczej na terenie powiatu Wysokie Ma- 
zowieckie. 

W okresie od 1946 r. do 1952 r. pełnił funkcje naczelnika Wydziału 
Oświaty Rolniczej, a następnie kierownika Działu Rolnictwa i Reform Rol- 

nych w Urzedzie Wojewodzkim w Bialymstoku. Od maja 1947 r. by! akty- 
wnym działaczem ruchu ludowego pełniąc odpowiedzialne funkcje w komi- 

tetach wojewódzkich w Lublinie i Białymstoku oraz w Naczelnym Komite- 
cie ZSL. W latach 1952—1962 był przewodniczącym Prezydium Wojewódz- 
kiej Rady Narodowej w Lublinie, następnie w Białymstoku; włożył wiele 

wysiłku w rozwój wsi i rolnictwa w tych opóźnionych ekonomicznie rejo- 
nach kraju. W tym czasie odbył rolnicze studia zaoczne w Wyższej Szkole 
Rolniczej w Lublinie, w której w 1957 r. uzyskał stopień inżyniera. 

W kandencji 1952—1957 był posłem na Sejm PRL. | | 
W 1962 r. został mianowany podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rol- 

nictwa. Na posiedzeniu Sejmu w dniu 30 czerwca 1970 r. został powołany 

na stanowisko Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego; funkcje te pełnił 

do 22 listopada 1973 r. W ostatnim okresie swego życia został powołany na 

wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli będącej organem Sejmu. 
_ _ Minister Popko dążył do zwiększenia produkcy jności lasów przez poło- 

żenie nacisku na sumienne wykonywanie zabiegów hodowlanych z uwzględ- 
nieniem zagadnień genetyki leśnej, nasiennictwa i selekcji. Dużą wagę przy- 

Wiązywał do zagadnień ochrony środowiska; wyrazem tego było powoła- 
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nie do życia Departamentu Ochrony Przyrody. Jego osiągnięciem byla po- 
myślnie przeprowadzona regulacja płac robotników i pracowników w przed- 
siębiorstwach Lasów Państwowych. Podkreślał konieczność usprawnienia 
systemu zarządzania przez tworzenie wielkoobszarowych jednostek gospo- 
darczych. W wyniku zmiany struktury organizacyjnej zmniejszono liczbę 
nadleśnictw. Z 961 w 1971 r. do 446 jednostek na koniec 1973 r. Dążąc do 
stworzenia lepszych warunków pracy w terenie kładł nacisk na zwiększenie 
inwestycji na udostępnienie lasów i wyposażenie nadleśnictw w nowoczesny 
sprzęt techniczny. Za główną niedomogę resortu uważał zbyt małą zdolność 
przerobową przemysłu drzewnego w stosunku do potrzeb kraju i potencja- 
łu produkcyjnego leśnej bazy surowcowej — zwłaszcza w dziedzinie prze- 
mysłu celulozowo-papierniczego, materiałów płytowych i przemysłu me- 
blarskiego. Na tym tle powstały założenia budowy kombinatu celulozowo- 
papierniczego w Kwidzyniu, zapoczątkowano budowę nowych kombinatów 
tartacznych oraz kilku dużych zakładów płyt wiórowych. 

W wyniku troski o współdziałanie nauki z praktyką zapoczątkowano 
w 1973 r. organizowanie Zarządu Lasów Doświadczalnych Instytutu Badaw- 
czego Leśnictwa w Janowie Lubelskim, obejmującego dziś obszar 42 tys. 
ha oraz powołano do życia Centrum Informatyki Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego. 

Na przestrzeni wieloletniej pracy zawodowej J. Popko brał czynny udział 
i interesował się żywo działalnością społecznych organizacji naukowych. 
W dowód uznania był wyróżniony srebrną i złotą Odznaką Honorową Sto- 
warzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych NOT oraz 
złotą Odznaką Honorową PTL. 

J. Popko był zasłużonym działaczem politycznym i społecznym. Był czło- 
wiekiem szanowanym przez podwładnych, cenionym przez polityczne i rzą- 
dowe kierownictwo kraju. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim i Ko- 
mandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderem Sztanda- 
ru Pracy Iii I Klasy. 

Franciszek Krzysik 
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