125p Cabrio, tzw.”Jamnik” , a Pápa is vezette…
„Wieliczka közelében kerestünk egy Fiat 126p-t, melyet 1980-ban gyártottak, de
gyakorlatilag teljesen új, mert csak 131 km-t futott. Az érdeklıdés közben egy nagyon
érdekes információhoz jutottunk hozzá.
Mr. Kazimierz, az egyik autószervíz tulajdonosa Iwkowa kolo Brzeska (Krakkótól mintegy
75 km-re Tarnów felé) mellett rendelkezik egy Fiat 125p Cabrioval, egy „Jamnikkal”.

Ezek az autók ma már ritkaságok, a kapott
információ nem lenne különösebben érdekes. De
mégis azzá vált: a jelenlegi tulajdonos szerint az
általa használt autóval közlekedett II. János Pál
Pápa az 1979-es elsı lengyelországi zarándoklata
során.

A történet bizonyítására azoknak a korabeli újság kivágásoknak és ábráknak a digitális
másolatát használta fel, melyek a Szentatyát ábrázolják ezen a jármővön. A kiállított forgalmi
engedélyben szereplı adatok megegyeztek a pápai autó adataival.
A tulajdonos a Wawel-Tourist Krakkói Utazási Irodától vásárolta meg az autót a ’80-as
években. Nem ismerte annak múltját. Akkoriban gombatermesztéssel foglalkozott, és a
gomba szállítására szüksége volt egy nagyobb autóra.
Az autó történetére akkor jött rá, amikor látta a filmet, mely a pápai zarándoklatról szólt.
A filmben látta meg a 8333KN azonosítót, és ekkor kezdte beazonosítani a saját Cabrióját.

Amikor a felesége megtudta, hogy ezen az autón utazott a Pápa, azonnal megtiltott minden
átalakítást, és gombaszállítást. A gomba szállítására vásárolt egy Tarpant.

A „Jamnik” jó állapotban volt amikor megvette, így különösebb felújításra nem volt szükség,
mert az mindössze pár ezer km-t futott.
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Lengyelországban. 1974. július 22-én, a nemzeti ünnepen
Edward Gierek miniszterelnök egy ilyen autóval haladt át
Varsóban az új Trase Lazienkowska utca átadásakor.
Az FSO Zeran a ’70-es években pár 10 db Cabriot és
limusint gyártott, melyeknek zömét a turisztikai irodák
vásárolták meg. Az autók érdekessége a 3 üléssor és az
oldalanként 3 ajtó, cabrio és limusin változatban.”

Eredeti lengyel nyelvő cikk: http://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/ciekawostki/news/125p-cabrio-tzw-jamnik-jezdzil-nim-papiez,1707484

A Varsói túra hazafelé útján tervezzük ennek az autónak a megtekintését! Egyes lengyel
információk szerint igen jó üzlet manapság a pápai cabrió, és az a tapasztalat, hogy egyre
több kerül elı ilyen formában. Ennek ellenére a lengyel autós újságban megjelent cikkben
leírtakról saját szemünkkel gyızıdhetünk majd meg.

