Despre Gen. Ştefan Guşă

Colonel Ion Teodorescu

1. Oficial l-am cunoscut în 1972 când a fost prezentat în faŃa cadrelor (U.M. 01291)
R.6Tc. de către generalul Milea, ca fiind primul ofiŃer inginer numit la comanda unei unităŃi
militare de tancuri din armata României.
Cunoaşterea mai bună şi mai apropiată pot spune prietenească s-a făcut de-a lungul
vremii, atât pe timpul activităŃilor profesionale cat şi-n anturaje familiale.
2. OfiŃer foarte bine pregătit, cunoscător în detaliu a organizării şi dotării regimentului de
tancuri. M-a frapat atunci, extraordinara cunoaştere a topografiei militare, astfel ca orice semn
topografic de pe harta era identificat imediat în teren, corectând cu siguranŃă pe ceilalŃi
participanŃi la activităŃi, de greşelile de interpretare a hărŃii. Tot atât de mult, ma uimit la dansul
cunoaşterea oamenilor, a locului şi data naşterii. Avea o memorie foarte buna.
3. Da 11;13;16. Nu cunosc.
4. PerseverenŃă, tenacitate.
5. La aplicatia din 1995-1996? Din zona Cincu am fost chemat la comandamentul
regimentului si mi-a explicat ca doreste sa execute o manevra in flancul si spatele adversarului, pa
valea Indului, fapt pentru care I-mi cerea sa execut o cercetare pe jos, sa identific locurile de
trecere cu tancurile peste vale, si daca prin paduricea de la NV de Valea Indului se poate manevra
cu tancul.
ExplicaŃiile pe harta, în teren (cât se putea vedea), solicitările dansului, mi-au fost date
clar, precis, detaliat, la obiect, iar modul de transmitere a misiunilor a fost cordial, prietenesc
apropiat încât în mod obligatoriu simŃeai că în aer pluteşte amiciŃia. M-am ataşat imediat de
dânsul.
6. Putea fi un foarte bun prieten, fără să renunŃe la cerinŃele funcŃiei. În anul 1978, m-am
întâlnit întâmplător cu dânsul în curtea Academiei Militare (eu participam la examenele de
admitere) s-a oferit să mă ajute cu materiale didactice, hărŃi, s-au ce am nevoie, chiar să dorm la
dânsul daca nu am problema rezolvată. Aşa înŃelegea dânsul prietenia.
7. Aveam funcŃia de comandant de companie, şi deci i-am fost subordonat. Aprecierile leam făcut la punctele anterioare.
8-9. Un militar desăvârşit, cu reale aptitudini de conducător, documentat în tot ce
întreprindea, perseverent.
10. Cordial, prietenos, deschis, amabil, apropiat celor de jos.
12. A fost un general, foarte bine cunoscut in armata romana si iubit.
14-15. Decisiva pentru a nu avea o intervenŃie străină.
Cu deosebita stima si respect pentru cel ce a fost si este generalul Guşă.
Dumnezeu să-l odihnească in pace!

