
Wspomnienie o Jézefie Gonecie 
(1897—1976) 

Воспоминания о Юзефе Гонече (1897—1976) 

Józef Gonet (1897—1976) — Obituary Note 

września 1976 r. zmarł w Rościszewie i został 

pochowany na cmentarzu w Pieszycach inż. Józef 

Gonet, jeden z przedstawicieli starszej generacji 

leśników polskich. 
Inż. J. Gonet urodził się 23 kwietnia 1897 r. 

w Korczynie, w woj. krośnieńskim. Gimnazjum hu- 

manistyczne ukończył w Jaśle; po okresie mobilizacji 
maturę uzyskał w 1916 r. 

Od 1915 do 1920 r. z przerwami służył począt- 

kowo w armii austriackiej, a następnie w armii pol- 
skiej. | 

Studia wyższe rozpoczyna w 1919 r. na wydziale 
prawno-politycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza 

"we Lwowie i równocześnie w Wyższej Szkole Lasowej we Lwowie. 
"W 1920 r. przerywa studia, aby wziąć udział w studenckiej akcji przed- 
plebiscytowej na Śląsku Cieszyńskim. Po zdemobilizowaniu kontynuuje 
studia w Wyższej Szkole Lasowej we Liwowie, które kończy w 1921 r. 

Pracę zawodową rozpoczyna na stanowisku leśniczego w Kotłowie, 
a następnie pracuje w lasach w Berlinie k. Brodów, w Hucisku Turzań- 
skim i Hucisku Brodzkim k. Brodów, gdzie zastaje Go II wojna światowa. 

W 1940 r. zostaje przesiedlony w okolice Archangielska, a w 1941 r. 
wstępuje do formującej się na terenie ZSRR Armii Polskiej, z którą 
przechodzi do Iranu. Źwolniony z wojska zostaje ewakuowany do Lusaki 
w Południowej Rodezji, gdzie pracuje w polskim gimnazjum ucząc języka 
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łacińskiego. Powołany na stanowisko oficera repatriacyjnego. powracą do. 
Polski w 1947 r. wraz z grupą Polaków. | 

Po powrocie do kraju, mimo starań, z powodu różnych trudności nie. 
uzyskuję pracy w ukochanym zawodzie leśnika. Podejmuje pracę w Pie- 
szyckich Zakładach Przemysłu Bawełnianego, gdzie pracuje do przejścia. 
ną emeryturę. Będąc w stanie spoczynku nie pozostaje bezczynny, wy- 
kłada łacinę aż do zakończenia roku szkolnego 1976. Ciągle czynny 
l sprawny umysłowo pozostaje do ostatnich dni życia. Zawsze uczyn- 
ny, skromny i życzliwy dla ludzi pozostanie w pamięci tych, którzy 
Go znali i cenili. Był odznaczony odznaką „Zasłużony dla Dolnego Slą- 
ska”, Złotą Odznaką Honorową PTL oraz odznaczeniami wojskowymi. 

Cześć Jego pamięci! 

J. Milewski


