A LENGYEL PÁPAMOBIL

A pápamobil tág értelemben a pápa közlekedési eszköze, szőkebb értelemben a pápát szolgáló
különleges kialakítású biztonsági személyautók győjtıneve.

Szent Szilveszter fehér lovon vonult be Rómába. A
XIX. században a nagyobb kényelmet nyújtó kétfogatú
díszhintókon közlekedtek a pápák. Már 25 éves volt az
elsı automobil, amikor bekerülhetett a Vatikánba.
Az autóknál az ártatlanságot jelentı fehér vagy az örökkévalóságot jelképezı fekete szín
uralkodott. A Vatikán jármőparkjában szolgált a négykerék-hajtású 525iX BMW, a Fiat
Campagnola, a Chevrolet Blazer és a Toyota Land Cruiser terepjáró is. A Róma közepén
fekvı Vatikán állam közel ezer személyautót és teherkocsit használ. A Stato della Cita del
Vaticano elsı rendszámát, vagyis az SCV-1-est a mindenkori pápai autó kapja. A vatikáni
autóflotta zászlóshajói között voltak német, amerikai, japán, francia és olasz márkájú kocsik,
különleges és egyedi gyártású páncélozott luxus limuzinok, valamint terepjárók is.
Karol Jozef Wojtyla a Krakkótól ötven kilométerre fekvı Wadowicében született 1920-ban.
1942-ben kezdte papi pályáját. Volt krakkói érsek, bíboros és 1978. október 16-án pápává
választották. II. János Pál pápaként 27 évig tevékenykedett, 2005. április 2-án halt meg.
Magánutazásain fekete Mercedest, ünnepi alkalmakkor és külföldi látogatásaikor többnyire
fehér Land Rover Defendert vagy Mercedes G-t használt.
A Szentatya elsı külföldi apostoli útja 1979 februárjában
Dominikába és Mexikóba vezetett. Mexikói útja során Toyota
Land Cruisert használt. A könnyőszerkezetes autót az éljenzı
tömeg kis híján felborította.
A következı zarándoklat uticélja 1979 júniusában
Lengyelország.
A mexikói tapasztalat után a Vatikán és lengyel a vezetés megállapodott, hogy a díszes
vendég lengyelországi látogatásához 2 autót használnak majd. Szükség volt egy stabil
szerkezető jármőre. II. János Pál kifejezett kérése volt, hogy látogatása során lengyel
sorozatgyártású autócsalád legyen a jármőve.
Látogatásakor a kormány Star típusú protokoll-terepjáróján, egy nyitott Fiat 130-asban
és a Polski Fiat 125-ösben utazott.
A Fiat 130-as limusint a Fissore olasz cég alakította át.
Meghosszabbított alvázat készítettek, magasított kasznit
építettek és 1 plusz ablakot tettek bele.
A másik autóra vonatkozó elképzelést a Vatikán
megbeszélte a Lengyel Püspökséggel, akik a
Zjednoczenia
Przemyslu
Motoryzacyjnego-hoz
(Autóipart Egyesítı Szervezet) fordultak. A kéréseket a
PIMOT nevő gyárhoz továbbították. Ez a gyár szerelte
össze a Star 660 M2 haszonjármőveket.

A STAR PÁPAMOBIL

Az autó kiterjesztett, hosszított alvázzal, Star 660 M2 közepes teherautó motorjával épült.
Ez szilárd keretet adott a felépítménynek, a gondola (utastér) kb. 3 tonna súlyú volt.
Így megfelelt az elvárásoknak, alkalmas lett a tömeg közötti közlekedésre, súlya miatt nem
borul fel.

A gondolába az üléseket a pápa és annak kísérıi
részére tervezték meg. Színe festett fehér és sárga, a
festék háromrétegő, az eredeti szatén (tojáshéj)
színő. Az oldalak és belsı borítás díszített régi
tölgy. Jellemzı korabeli probléma volt, hogy
nehezen találtak jó minıségő fát, ami nem foltos és
csomós. A gondolában a fotelek piros, mesterséges
bırbıl készültek, 16 ülıhellyel. A pápai trónszék
párnázata Varsóban készült, föléje lombkorona
fényt is szereltek. Jobb oldalon, a burkolt ajtók
mentén visszahúzható lépcsıt tettek, másik
kijárathoz pedig a gondola hátsó falán helyeztek el
lépcsıt. A nagyobb kényelemhez pneumatikus
fújtatót építettek be.
A fotók alapján gyári fogaskerekes hajtómővét a
POLMO készítette. (Ellentétben a médiákban
megjelent osztrák Steyer márkával ) A hajtómőbe egy
redukáló szerkezetet építettek, ami lehetıvé tette a
lassú és zökkenımentes haladást. Átépítették az autó
kipufogó rendszerét, az autó mellett álló személyek
nem voltak kitéve a kipufogó füstnek.

A katalizátort baloldalon a jármő alatt egy rögtönzött konténerben elhelyezett aktív szén
biztosította. Az autóra telepítettek 8 hangszórót, a vezetı ülés mögé pedig mikrofont és
erısítıt.
II. János Pál részére a Star autó tervezése és kivitelezése rekordidı alatt történt. A részletes
mőszaki leírásokat gyors vázlatok és rajzok helyettesítették. Konstruktırök George Ball,
Ryszard Andrzejewski, Piotr Lewicki, Andrzej Jablonski. A faárut Joseph Kosowski
dolgozta ki. A gondola projekt tervezıje Zbigniew Gonciarz. A gondolát közvetlenül 30
ember építette, ugyanennyien a segítı, kiegészítı munkákban vettek részt, összesen mintegy
60-an. A PIMOT személyzetébıl 1200 fı részt vett a projektben.
A pápai látogatás után a STAR autó Lengyelországban maradt. Az akkori politikai nyomás
miatt az autó nem maradhatott meg, mert az a lengyel nép szemében ereklyévé vált. Már az
autó összeépítését is figyelték. A folyamatról készült fotókat a fotósoktól elvették, és a filmet
megsemmisítették. Eliza Frankowskinek mégis sikerült megırizni. Ez az egyetlen nem
hivatalos fotódokumentáció az építési szakaszról, ami megmaradhatott.
A PIMOT gyár igazgatója utasítást kapott a STAR autó megsemmisítésére. Kabinját 1 nap
alatt megsemmisítették, és szétbontották alkatrészeire. A szétbontott darabjai (motor, alváz…)
visszakerült a gyártókhoz, a kölcsönzött berendezések (mikrofon, erısítı…) visszakerültek a
tulajdonosaihoz.
Ezt a tettet a lengyelek barbár
tettnek nevezték, mert ezzel
megsemmisítettek egy bizonyos
részt a lengyel történelembıl.
Franciaországban, (Mulhouse 1988)
egy távoli ország szimpátiájaként a
pápa által használt Peugeot 504
Pick-up
jármő
a
Sochaux-i
múzeumba került, ezzel szemben
szülıföldjén a pápai relikvia sorsa
a megsemmisítés.
A lengyel zarándoklat alatt a Fiat
130-at repülıtérrıl a varsói Victory
(ma Pilsudski) térig használta.
Megmaradhatott volna a STAR, ha azt valaki megvehette volna? A lengyel püspökség
szerette volna megvásárolni, de az ára 3 millió akkori lengyel zloty volt. Ez egy tucat új
Polski Fiat 125p autó árának felelt meg. Olyan hírek is elıkerültek, hogy Amerikában élı
lengyelek győjtést szerveztek, hogy megvásárolják. Mivel 1 nap alatt szétbontották, minden
szerzıdni szándékozó elkésett.
Mr. Marek Adamczak - aki tulajdonosa az Auto
Adamczak a Kielce cégnek - szakosodott professzionális
karosszéria javítással-festéssel, speciális jármővek
építésével és adaptálásával, valamint történelmi
jármővek helyreálltásával foglalkoznak. İk találtak rá a
Pápamobil több részére, alkatrészeire.
Adamczak életcélja lett, hogy újra felépíti a STAR
660 M2 autót.

Maximálisan figyelt minden részletre, egyeztetve az
eredeti tervezıvel, Zbigniew Gonciarzem-mel.
Átkutatott minden információt, megtalálta az eredeti
lökhárítót, motor alkatrészeket.
Eltekintve néhány rajzot, a tervezı nem ırizte meg a
rajzokon a gondola méreteit.
5 évi munka után sikerült, hogy közelrıl az eredetivel azonos a rekonstrukció.
A jármő teljesen üzemképes, minden része úgy néz ki, mint 32 évvel ezelıtt.
Visszakerült a hangosítás, valamint a 24 V, ugyanúgy, mint az eredetiben. Még vannak részei,
amik nem készültek el. A teljes befejezése után az egyház részére adja át annak érdekében,
hogy tegyék a pápai ajándéktárgyak közé a különbözı II. János Pál ünnepségeken.

II János Pál részére készült lengyel STAR 660 M2 mőszaki adatai
Motor:
soros, 6 hengeres, folyadékhőtéses
Lökettérfogat:
4689 cm3
Motor teljesítménye: 105 LE - 3000 fordulat/perc
Meghajtás:
6x6
Sebességváltó: 5 sebességes, redukáló szerkezettel ellátva, ami lehetıvé tette a lassú haladást.
Kuplung: száraz, 1 tárcsás
Kormányszerkezet: gömbcsuklós
Felépítmény: megerısített váz, nyitott vezetıkabin, nyitott személyszállító rész (gondola),
ajtók jobb oldalon és hátul
Elsı felfüggesztés: laprugók és lengéscsillapítók
Hátsó felfüggesztés: fordított laprugók és rudak.
Személyszállítás: 2 személyes kabin + 17 hely a gondolában. (16 személy plusz a pápai trón)
Gumi méretei: 12.00 x 80
Gyártás:
1979. április-május
AZ ÚJRAÉPÍTETT STAR 660 2011. MÁJUS 28-29. KÖZÖTT VOLT LÁTHATÓ
VARSÓBAN AZ ELSİ NEMZETKÖZI TÖRTÉNELMI ATUÓK KIÁLLÍTÁSÁN.

Forrás: motonostalgia.pl

