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Wystawa miała miejsce
w dniach

od 3 grudnia 2001
do

26 lutego 2002 roku.

Strony najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768
lub większej 

Przeglądarki Internet Explorer 5.0+ lub Netscape 4.0+

http://bg.agh.edu.pl/rowery/page001.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/page002.html


Współorganizatorzy:

BIKERSHOP
CYCLOCENTRUM
KS "Aquila" Stryszów

BikeBoard
RMF FM BP VISCO

Na  wystawie  wykorzystano  także  materiały  ze
zbiorów:  Muzeum  Historii  Fotografii,  Muzeum
Historycznego  Miasta  Krakowa,  Wojewódzkiej
Biblioteki  Publicznej  w  Krakowie,  Biblioteki
Głównej  Akademii  Wychowania  Fizycznego,
SPORT  NORA  Specjalistycznego  Sklepu
Rowerowego  w  Krzeszowicach  oraz  Pana
Kazimierza Chyłko.

http://bg.agh.edu.pl/rowery/page000.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/page002.html


Uroczystego otwarcia wystawy dokonał
Rektor Uczelni JM Ryszard Tadeusiewicz.

http://bg.agh.edu.pl/rowery/page001.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/page003.html


Licznie zgromadzeni goście.

http://bg.agh.edu.pl/rowery/page004.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/page002.html


Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie mediów.
Na pierwszym planie Kronika Krakowska TV.

http://bg.agh.edu.pl/rowery/page005.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/page003.html


... pisała o nas także prasa.

http://bg.agh.edu.pl/rowery/page004.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/pr01.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/pr03.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/pr02.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/page006.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/pr05.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/pr04.html




Administrator
Tekst maszynowy

Administrator
Tekst maszynowy

Administrator
Tekst maszynowy

Administrator
Tekst maszynowy



DZIENNIK POLSKI 4.12.2001

http://bg.agh.edu.pl/rowery/page005.html






Widok ogólny sali wystawowej.

http://bg.agh.edu.pl/rowery/page005.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/page007.html


Najbardziej  "fotogeniczny"  eksponat:  oryginalna
indyjska  ryksza, w której  lubił być wożony Piotr
Skrzynecki  bard  krakowskiej  Piwnicy  pod
Baranami.

http://bg.agh.edu.pl/rowery/page008.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/page006.html


Równie  efektownie
prezentowała  się
ryksza towarowa.

http://bg.agh.edu.pl/rowery/page009.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/page007.html


Kolejne  etapy  konstruowania
jednośladu  zwanego  obecnie
rowerem

http://bg.agh.edu.pl/rowery/page008.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/page010.html


Najpierw były dwa koła i rama.
Rower  biegowy  niemieckiego  barona
Draisa von Sauerbronn z roku 1817.
Konstrukcja  drewniana,  prędkość
poruszania się: 1015 km/h.

http://bg.agh.edu.pl/rowery/page009.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/page011.html


Do roweru Draisa w roku 1822 Anglik Luis
Gompertz  dodał  ręczną  dźwignię  napędu
na  przednie  koło    pedałowało  się  więc
rękoma.

http://bg.agh.edu.pl/rowery/page012.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/page010.html


A  oto  pierwszy  rower  z  pedałami  nożnymi.
Mechanizm  napędu  na  tylne  koło  wymyślił  w
roku 1839 Szkot Kirkpatrick Macmillan.

http://bg.agh.edu.pl/rowery/page013.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/page011.html


Pierwsze  pedały  montowane
bezpośrednio do osi koła przedniego.
Autorem  tego  rozwiązania  był  Niemiec
Philip Moriz Fisher.

http://bg.agh.edu.pl/rowery/page012.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/page014.html


Pan Ernest
Michaux Francuz
z rowerem
skonstruowanym
przez swego ojca.
Rower ma ramę
z żelaza, siodełko
na sprężynach
i hamulec na tylne
koło.

http://bg.agh.edu.pl/rowery/page013.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/page015.html


ROK  1946.  Rower  przyszłości  projektu
Bena Bowdena. Rury Stalowe zastąpiono
elementem  skorupowym  wykonanym  ze
stopu.

http://bg.agh.edu.pl/rowery/page016.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/page014.html


A to już XXI wiek
Rower downhillowy firmy
SCOTT  rocznik 2001.

http://bg.agh.edu.pl/rowery/page017.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/page015.html


No cóż  trzeba wybierać albo maluch FSM albo rower. Ta sama cena.
Tymczasem warto chociaż popatrzeć.

http://bg.agh.edu.pl/rowery/page016.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/page018.html


Najstarszy wiekiem: rower wojskowy, składak
austriacki, wyprodukowany w firmie Józef
v.Buch w Grazu  pierwsza połowa XX w.
Wypożyczony na wystawę z Muzeum
Historycznego Miasta Krakowa.

Galeria rowerów

http://bg.agh.edu.pl/rowery/page017.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/page019.html


M O D E L E

http://bg.agh.edu.pl/rowery/page020.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/page018.html


M O D E L E

http://bg.agh.edu.pl/rowery/page019.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/page021.html


Krakowscy cykliści

Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ  1905r.

Wieloletni mistrz kolarski
WŁADYSŁAW WANDOR
trener i wychowawca
młodzieży

Sztandar Krakowskiego Klubu
Cyklistów i Motocyklistów

Fragment szarfy ufundowanej przez Lwowskie Towarzystwo
Kolarzy zdobytej w zawodach o mistrzostwo Galicji w 1913
r.

http://bg.agh.edu.pl/rowery/page022.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/page020.html


Rower może być natchnieniem dla artystów ...

Salvadore Dali  Sentimental Colloquy (Study for a Ballet), 1944,

Salvadore Dali  Babaouo,
1932 skrzynka drewniana
z malowanymi płytkami szklanymi

Andrew Wyeth 
Młoda Ameryka 
(Young America)

http://bg.agh.edu.pl/rowery/page023.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/page021.html


... albo narzędziem do bicia rekordów ...

http://bg.agh.edu.pl/rowery/page022.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/page024.html


albo po niegu w górach.

Jak si ma dobry rower (i rurk
do oddychania) to mo na je dzi
nawet po dnie morza



... a zawsze jest dobrym relaksem.

Albert Einstein

Maria CurieSkłodowska i Piotr Curie

Jeden z uczestników grupy
rowerowej "GLOB"

http://bg.agh.edu.pl/rowery/page026.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/page024.html


Dużym  zainteresowaniem
zwiedzających  cieszyły  się
akcesoria rowerowe

http://bg.agh.edu.pl/rowery/page027.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/page025.html


L A M P Y     I
D Y N A M A

http://bg.agh.edu.pl/rowery/page026.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/page028.html


Mocowania kierownicy

Pompki

Widelec

http://bg.agh.edu.pl/rowery/page027.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/page029.html


Mechanizmy korbowe

http://bg.agh.edu.pl/rowery/page030.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/page028.html


Wieńce zębate

Tryby
wolnobiegowe

Torpedo

http://bg.agh.edu.pl/rowery/page031.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/page029.html


Łożyska mechanizmu 
korbowego Pedały

http://bg.agh.edu.pl/rowery/page030.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/page032.html


P I A S T Y

http://bg.agh.edu.pl/rowery/page031.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/page033.html


Przerzutki

Zespolona dźwignia
hamulca i przerzutki

Przekładnia 7biegowa

http://bg.agh.edu.pl/rowery/page034.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/page032.html


H A M U L C E

http://bg.agh.edu.pl/rowery/page035.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/page033.html


Znaczki firmowe

Tabliczki rowerowe

http://bg.agh.edu.pl/rowery/page034.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/page036.html


Herby miast z okazji
50 lat Tour de Pologne

Akcesoria sędziowskie

http://bg.agh.edu.pl/rowery/page035.html
http://bg.agh.edu.pl/rowery/page037.html


Koszulka Anny Szafraniec  mistrzyni 
świata w kolarstwie górskim 1999 r.

Koszulka Rafała Kumorowskiego  dwukrotnego 
mistrza świata w cyklotrialu

Koszulka Tomasza Kramarczyka  mistrza
świata juniorów w trialu 2000 r.

Koszulka Jerzego Mroza 
mistrza
Polski w trialu 2001 r.

Koszulki mistrzów

http://bg.agh.edu.pl/rowery/page036.html
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