
Wspomnienie
o zasłużonym sportowcu - absolwencie ,,Budowlanki" w 1955 roku -Maćku Gallosie

DYSCYPLINA SPORTOWA _ SKOK WZWYŹ
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Urodzony 3 stycznia 1938 r. w Tarnopolu

ZmaĄ 15 grudnia 7aL0 r. w Bytomiu
- Absolwent Państwowych Szkół Budownictwa w 1955 roku

z klasy lV l, o specjalności-Budowa Pieców Przemysłowych

- Absolwent Wydziału Budownictwa PolitechnikiŚląskiej w Gliwicach.

w roku 1960, o specjalności-Budownictwo Mostów
- Doktorat w t974 r, na Wydziale Mechanicznym w Politechnice Łódzkiej

Temat : Usztywnienia Konstrukcji Stalowych Mostów Suwnic

W czasie nauki w oBudowlance" .a więc w latach 1951- 1955 wyróżniał

się sportowo w szkole, jednakże szczególnie był aktywny w zrzeszeniu

sportowym ,,Ogniwo", potem ,,Polonia -Spańa " Bytom, gdzie należał od roku

1952 do sekcji lekkoatleĘcznej. Dyscypliną ,którą uprawiał był,,skok wzwyż"
w której odnosił niekwestionowane sukcesy. Skakał stylem nożycowym.

Bral udział w wielu (kilkadziesiąt razy)w mitingach lekkoatletycznych,

reprezentując klub,,Polonia Bytom"oraz w spotka niach m iędzyna rodowych,

reprezentując Polskę w mistrzostwach juniorów. Uzyskane przez niego

wyniki to wysokościod 150 cm do 181cm, potwierdzone protokótami

sędziowskimi. Wysokość 181 cm przekraczał wielokrotnie np. w między-
narodowym meczu lekkoatletycznym juniorów NRF, Szwecia, Polska

w roku 1956, gdzie zdobył trzecie miejsce, jednakże już wynik 180 cm dał
mu przyznanie przez Komisję Młodzieżową PKL pierwszego kółka olimpijski-
ego,które bardzo sobie cenił. Oprócz udokumentowanych iuznawanych
przez sędziów lekkoatletycznych wyników 181 cm Kol. Gallos wykonywał
podczas treningów skoki na wysokość 200 cm, lecz ze względu na nie sędzio-
wanie Ęch skoków nie mogły być one formalnie uznane. Kiedykolwiek były

rozmowy na tematy sportowe podĘreślał, że" Budowlanka" i nauczyciele
wychowania fizycznego tejszkoły,ffi:mu wiele bodźców do uprawiania
ulubionej dyscypliny podczas kiedy był jej uczniem ,a także jeszcze długo
po maturze.
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Fotografia z lat 70 Ęch.

Z jednym z kolegów z klasy
przed ,,Budowlanką" w 1953

roku.

Pierwsze kółko olimpijskie
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