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Simpozionul care va avea loc în data de 8
februarie 2016 în memoria generalului Grigore
Baștan va reuni cadre militare, parașutiști
activi și în rezervă, reprezentanți ai unitaților
din Forțele Speciale, veterani parașutiști
miliatri și sportivi, reprezentanți
A.R.P.I.A,
Asociația ”Șoimii” Buzău, Asociația Naționala a
Parașutiștilor din România, Asociația ”Mareșal
Averescu”, Școala gimnazială ”General
Grigore Baștan”, reprezentanți ai garnizoanei
Buzău, reprezentanți ai Școlii de Aplicație
pentru Forțele Aeriene ”Aurel Vlaicu”,
cunoștinte, prieteni.
Comemorarea
a 33 de
ani
de când
Generalul Grigore Baștan a plecat dintre noi generează o emoție puternică,
plină de semnificații, având în vedere personalitatea complexă a acestuia,
figură de prim plan, în istoria parașutismului militar și sportiv românesc.
Generalul Grigore Baștan a făcut parte din prima promoție de parașutiști ai
României înființată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial care a
participat la eliberarea de sub ocupație nazistă a aeroportului Băneasa și a
zonei de nord a Bucureștiului. Pentru merite deosebite a fost decorat cu
"Virtutea militară de război, clasa a II-a".

Între chipurile de mari comandanți
păstrate în paginile de istorie ale
Armatei României, într-o aura
legendară se află si cel al generalului
Grigore Baștan, spiritul și faptele
acestuia imprimându-se adânc în
conștiințele și sentimentele foștilor
camarazi, ale militarilor în termen,
care l-au respectat și i-au urmat
ordinele.
Aflat la comanda primului batalion de
parașutiști, în noiembrie 1950, având
experiența insuficienței resurselor de
orice fel, după dislocări succesive în
mai multe garnizoane, cu o baza
materială precară, Grigore Baștan
trece rapid în anii ce urmează la
organizarea
pe baze stiințifice a
acestei arme, se ocupă de educarea cadrelor într-un stil profesionist, de
perfecționarea mentalității de instructaj, modernizarea uniformelor si a
armelor, rații speciale de hrană, transmițând permanent un puternic sentiment
patriotic.
Exigent, dar cu o mare iubire față de oameni, caracter integru, disciplinat,
perseverent, temerar și patriot, a reușit să transmită subordonaților săi aceste
calități prin exemplul personal.
Unitatea de la Buzău cunoaște o evoluție remarcabilă, reușind să treacă
această armă la un nivel de elită.
Scriitorul parașutist Ioan Cherecheș, în cartea sa ”AERODROM ȘI CER”
scria:

“Rar găsești în oștirea română, un commandant care
să fi fost mai iubit de către subordonații săi, ca maiorul
Grigore Baștan”.

În anii ce urmează se schimbă tehnica de
parașutare, tipurile de aeronave,
procedura de salt, se configurează noi
principii de acțiune, se participă activ la
toate aplicatiile si exercițiile de prezentare
unde manevra pe vertical devine o
necesitate și o oportunitate.
Concomitent, își continuă
autoperfecționarea terminând Cursul
Academic Superior la Academia Militară,
iar apoi Academia Militară Generală, fiind
numit Loctiitor al Sefului de Stat Major al
Armatei a 2, Comandant al Trupelor de
Parasutiști si apoi Locțiilor al
Comandantului Aviației Militare pentru
Parașutiști. Parcurge toate etapele, trece
din grad în grad, iar în 1971 este avansat
la gradul de general-maior, devenind astfel primul general parașutist
aviator din România.
În această perioadă, sub
autoritatea generalului,
unitatea de parașutiști de
la Buzău cunoaște
apogeul evoluției sale,
elevii sau copiii lui, cum îi
plăcea să-i numească,
făceau parte din cea mai
organizată și respectată
unitate a armatei române,
fapt
care stârnea
admiratie, dar și uneori
puțină invidie.
Necesitatea creșterii
performanței și reducerea
riscurilor îl determină să
treacă la o concepție
modernă în construcția de
parașute, brevetând astfel
o nouă parașută care îi
poartă numele: BG 7M și
BG 3M și care a intrat în
dotarea armatei, unde a
rezistat mai bine de 40 de
ani.

Formator de specialiști si performeri,
generalul Grigore Baștan a avut în
permanență recunostință, admirație și
respect pentru înaintașii săi, foștii
instructori de parașutism, Smaranda
Brăescu, Traian Dumitrescu Popa,
Nicolae Pangică, Ștefan Șoverth și alții.
A activat paralel și în plan sportiv, ca
președinte al Comisiei Centrale de
Parașutism din cadrul Federației
Aeronautice Române, animat de aceeași
pasiune pentru sportul extrem, a sădit
încredere, fermitate și curaj în inimile
tinerilor parașutiști, știind cum să-i
motiveze fără să facă abuz de autoritate,
câștigându-le respectul.

La 20 august 1970 înregistrează recordul național cu
saltul de la 10.000m, 7.000m în cădere liberă, cu
parașutele de concepție proprie, conferindu-i-se titlul
de Maestru Emerit al Sportului.
Acesta si nu numai atât, a fost OMUL, SOȚUL ȘI TATAL, COMANDANTUL
GENERALUL GRIGORE BAȘTAN, cel care și-a dedicat întreaga viață pentru
ca parașutiștii să fie în continuare recunoscuți ca militari de excepție, devotați
jurământului pe care l-au făcut.
În verticalitatea, prestanța și devotamentul său a înțeles să plece brusc, demn
și curajos la 8 februarie 1983.
Evocarea personalității generalului ne face pe cei care l-am cunoscut să-l
păstrăm în inimile noastre, iar faptele sale să ducă la ideea ca el traiește prin
parașutiștii de astăzi constituind un model care le motivează dorința de
afirmare, de competiție, de a fi cel mai bun!
Putem afirma că nici o istorie a parașutismului românesc, atât militar cât și
sportiv, nu poate omite numele generalului Grigore Baștan pentru că el se
identifică pe parcursul vieții cu parașutismul național, cu care în cele din urmă
s-a și confundat.
În semn de recunoștință și prețuire pentru comandantul, liderul si modelul
primului general parașutist al României, Ministerul Apărării Naționale, prin
structurile sale organizează în parteneriat cu fundația ”General Grigore
Baștan” exercițiul cu trupe în teren ”Memorial general - maior Grigore Baștan”,
publicând de fiecare dată reportaje, articole si fotografii legate de viața și
activitatea generalului.

Generalul Grigore Baștan este CETĂȚEAN DE ONOARE al municipiului
Buzău, unde există Școala Gimnazială " General Grigore BAȘTAN", precum
si bustul generalului amplasat pe strada care îi poartă numele și care duce la
Centrul de Instruire pentru Operații Speciale "General-Maior Grigore Baștan".

Omagiul parașutiștilor sportivi adus generalului este Aeroclubul " Grigore
BAȘTAN" din Suceava, precum și organizarea în parteneriat cu fundația a
Cupei "General Grigore Baștan" din cadrul Campionatului Național de
Parașutism și Cupa ”General Grigore Baștan” - Transilvania.
Generalul Grigore Baștan rămâne un personaj consemnat în memoria epocii
ca părintele parașutismului militar, un comandant, un lider, un model, autor al
multor acțiuni devenite episoade ”incredibile, dar adevărate”, despre care și
astăzi se vorbește!
În numele sacrificiului suprem al parașutiștilor militari, căzuți la datorie în timp
de război și pace, în numele tuturor parașutiștilor care prin curajul și
devotamentul lor au contribuit la păstrarea tradițiilor parașutismului românesc,
la construirea valorilor, la creșterea prestigiului și consolidarea imaginii
acestuia și în general a aeronauticii românești, nu putem decât să-i
OMAGIEM și să le MULȚUMIM!
Avem în egală măsură obligația și responsabilitatea morală de a păstra cu
sfințenie, demnitate și mândrie valorile și simbolurile moștenite, de a duce mai
departe, pe culmi mai înalte, imaginea parașutismul românesc, iar atitudinea
noastră să se concretizeze în respect și admirație, dincolo de orice orgoliu
elementar sau interese personale.

