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Maria Skłodowska-Curie a rower
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Nazwa « vélocipède » została wymyślona, żeby wprowadzić « maszyny do biegania » na rynek francuski.
Słowo to powstało na podstawie łacińskich slow « velox » czyli szybki, i « pedis » czyli stopa.
Nawiązywała ona również nazwa do powozu konnego « vélociphère parisien».
Jednak termin ten był zbyt długi, i z czasem potoczne salo się « véloce » a do dziś przetrwał « vélo ».
Aktualnie nie przetrwało w języku francuskim żadne słowo spokrewnione ze słowem « vélo ».

Do początków XIX wieku greckie słowo « kuklos » oznaczało jedynie « okrąg » w geometrii i było używane głównie przez uczonych.
Pierwsze użycie « cycle » jako « kolo pojazdu » jest związane z sześcio-kolowym powozem konnym zwanym «omnibus bitricycle ».
Od tego momentu wiele pojazdów miało w swojej nazwie « cycle » oraz przedrostek oznaczający liczbę kol.
Naturalne wiec było, iż rower Michaux nazywany był również « bicycle ». 
Nazwa « bicyclette » jest zdrobnieniem od « bicycle » powstałym ze względu na mniejsze kola niż popularne w latach 1870tych « grand bi ».
Większość francuskiego słownictwa kolarskiego pochodzi od słowa « cycle ».

W większości europejskich języków nazwa roweru pochodzi z francuskiego, czyli od « vélo » lub « bicyclette ». 
Głównymi wyjątkami są niemiecki « Fahrrad » i polski « rower ». 
Pochodzenie holenderskiego « fiets » jest niepewne, sugeruje się na przykład zniekształcenie od « vélocipède ». 
Polska nazwa bicykla pochodzi od firmy « rover » produkującej pierwotnie maszyny do szycia, a następnie bicykle od 1864.
Co ciekawe słowo « rover » było spotykane we Francji w XIX wieku, o czym świadczy zachowana reklama z 1887 roku
zatytułowana « rovers et bicyclettes ».
Aktualnie szacuje się, ze co drugi człowiek na świecie określa rower przy użyciu słowa wywodzącego się z francuskiego.
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Przygoda Marii Skłodowskiej-Curie i jej męża Pierre'a z rowerami zaczęła się w 1895, kiedy jako prezent ślubny małżeństwo naukowców zażyczyło sobie 
dwa rowery. Oba rowery wyposażone były w męską ramę i siodełka podobne do obecnych, a Maria musiała w związku z tym znosić oskarżenia o rozwiązłe
zachowanie, gdyż jazda na rowerze z siodełkiem przez kobiety była wtedy bardzo złe widziana.

Biografia małżeństwa Curie wspomina nawet, iż w momencie ślubu para rowerów (zakupiona dzień wcześniej) była ich jedynym dobytkiem.

Zresztą w podroż poślubną od razu po ślubie wyjechali na tychże nowych bicyklach, mimo deszczowego lata, po prostu wyposażając się w gumowe peleryny.

Od tego momentu rower nie opuszcza Marii i Pierre'a. Wspominają na przykład, iż z Sceau do Paryża jada pociągiem tylko wtedy kiedy « leje jak z cebra » 
( „Sceau à bicyclette : nous ne prenons le train que lorsqu'il pleut des hallebardes”)

Poza jazdą użytkową co roku jeździli turystycznie, zabierając swoje rowery pociągiem na drugi koniec Francji :
1897 : będąc w ósmym miesiącu ciąży, Maria uparła się i pojechali z Pierrem z Port-Blanc do Brestu, a kilka dni później urodziła córkę Irene
1898 : podróż w Owernii w krainie wygasłych wulkanów
1898 : masyw górski Cévennes
1900 : wzdłuż Kanału La Manche
1901 : jazda wzdłuż rzeki Pouldu w Bretanii
1902 : Arromanches w Normandii
1903 : Tréport w Normandii, a następnie Saint-Trojan w Akwitanii
 
W 1904, roku przyznania nagrody Nobla : prasa pisze o mężu Marii  « któż pozna w tym człowieku jadącym rowerem noblistę? » (« Qui reconnaîtrait dans cet
 homme poussant sa bicyclette un prix Nobel »)

W 1905, Maria chwali w liście córkę Irene, o której wspomina, iż jeździ na rowerku dziecięcym i pociesznie przy tym wygląda (« Irène possède maintenant une 
petite bicyclette et sait très bien s'en servir. Elle y monte en costume de garçon et elle est bien amusante à voir »)

Problemem bicykli Michaux i im podobnych był fakt, iż sposób przeniesienia napędu sprawia, iż jedynym 
sposobem powiększania prędkości maksymalnej było powiększenie kół. Przy czym długość nóg użytkownika 
jest granica nie do przekroczenia.

Stad w 1972 powstały wielkie bicykle, zwane « grand bicycle » (w skrócie „grand bi”).

Główną wada tych pojazdów było bezpieczeństwo : ze względu na wysokość na jakiej znajdował się kolarz 
jakikolwiek incydent mógł zakończyć się fatalnie. Komfort również zostawiał wiele do życzenia.

Kolejnym przełomem okazał się łańcuch wynaleziony w 1884. Dzięki różnym średnicom przedniej i tylnej 
zębatki można było zrezygnować z olbrzymich kół. Nazwa « bicyclette de sécurité » (bezpieczny rower) 
ilustruje jak ryzykowna wydawała się jazda wielko kołowym „grand bi”.

Poza zmiana sposobu przenoszenia napędu rowery te były już bardzo zbliżone do obecnych : posiadały 
hamulce, opony z dętkami, a rama była złożona z rur stalowych. Jedynym ważniejszym ulepszeniem na który
trzeba było czekać do XX wieku były przerzutki (pierwsze w 1904).

W 44-letnim okresie miedzy 1817 do 1861 nie odnotowano większych ulepszeń w dziedzinie rowerów 
Jednakże  przez następnych 25 lat dokonano wielu prób i ulepszeń co doprowadziło do dopracowania 
pojazdów bardzo podobnych do dzisiejszych.

W 1861 Ernest i Pierre Michaux wynaleźli pedał rowerowy. Anegdota głosi, ze Pierre poprosił ojca
Ernesta aby wymyślił coś aby zjeżdżając z Champs-Elysées miał na czym oprzeć nogi. Ernest, który z 
zawodu był mechanikiem naprawiającym powozy konne, wpadł na pomysł by wyposażyć korbę w pedał.
Tak rozpoczęła się era bardzo szybkiego rozwoju bicykli. Wynikało to z faktu, iż ani rodzina Michaux, 
ani ich konkurenci (bracia Olivier, Sargent, Lallement) nie składali patentów. Tak więc każdy mógł 
rozpocząć produkcje bicykli, i po 10 latach w Paryżu było już 100 producentów i reparatorów rowerów!
W 1964 rodzina Michaux i bracia Olivier wspólnie założyli firmę « Michaux et compagnie » i tak powstała 
pierwsza przemysłowa produkcja rowerów.

W 1817 niemiecki baron Drais (1785-1851) wynalazł  maszynę do biegania « Laufmaschine ».
Maszyna ta wykonana była z drewna i wyposażona  w 2 kola, z których przednie było skrętne.
Pozwala ona na « bieg przy niewielkim wysiłku ». Nie posiadała hamulców, a drewniane kola
nie zapewniały szczególnego komfortu.
Pojazd ten, zwany we Francji « vélocipède » (aktualnie nazywany « draisienne » dla odróżnienia
od pierwszych bicykli) nie zyskał wielu codziennych użytkowników (w celu przemieszczania się.),
 Najczęściej służył on do rozrywki lub praktyk sportowych.
Podobnych wynalazków dokonali Nicéphore Niépce (1819)  i Denis Johnson (1819).
Po polsku „drezyna” oznaczy inny pojazd, więc można używać terminu « rower Draisa ».

Po wojnie francusko-pruskiej (1870-1871) typowo paryski wynalazek został sławny na całym świecie .

Polskim akcentem był hrabia Potocki, cytowany przez Michaux w traktacie "Mémoires sur les origines de la découverte du vélocipède à pédales" 
(traktat o odkryciu welocypedu na pedały, 1935r.) Zamówił on rower od Michaux i założył w Warszawie pierwszy klub cyklistów.

Wyścig na rowerach Draisa
Francuski patent na « vélocipède » Maszyna do biegania Johnsona (1819r) Rower Draisa

Artykuł z 1868 chwalący rower Michaux

Rower Michaux, muzeum w Bar-Le-Duc skąd pochodził Michaux

Rower typu « grand bicyle »

Maria oraz Pierre Curie w Sceau przed rodzinną willą 25 lipca 1895

« Bicyclette de luxe » z 1894, uderzająco podobny do nowoczesnego
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