Nazywajq go .Lataiacy Sikh". Niewysoki, korpulentny mezczyzna w ciasno zawlnietyrn turbanie, najszybszy kierowca Afryki. Mieszka w Kenii chociaz
jest rodowitym
Hindusem z walecznego
plemienia
Sikhow, Teraz stat sie narodowym bohaterern afrykariskiego kraju, do ktoreqo przed laty Batan Singh
Bachu, jego ojciec, wyemigrowal
wraz z rodzina.
Popularnosc
tego sportowca
przekracza znacznie
slawe
slynnych,
kenijskich
biegaczy.
"Joginder
Singh dwudziesto.krotnie
startowal w rajdzie-rnaratonie uwaianym
za najtrudniejszq
sarnochodowa
impreze swiata - Safari. Ra'lIy trzy razy byl pierwszy,
dwukrotnie drugi, a tylko dwa razy jej nie ukoriczyl...
Urodzil sle 9 lutego 1932 w Kenii, nie opodal
Kericho. Ojciec iniynier - pracowal wtedy w fabryce
herbaty, powodzilo si(l im nie najgorzej, zbudowali
wlasnymi silami dom. Duiy przestronny, dla dziesieciorga dzieci. W trzy lata po urodzeniu Jogindera
Singhowie
kupili samochod,
duiego
i ciezkieqo
Chevroleta. Od tego czasu, jak parnieta, zawsze byl
w domu [akis pojaad. Ojciec pozwalal swemu najstarszemu z synow iezdzic po drogach polnych, a czasem, w chwilach wieksze] slabosci dawal kluczyk do
ogromnego
Zundappa,
motocykla,
ktory kiedys
przewrocil sie na chlopaka i poparzyl mu noqe.
Znajornosc techniki opanowal Joginder w szkole
w Nairobi, a poqlebil w warsztacie samochodowym
ojca. Odebral od starego Singha twarda szkole, tak
surowa, ze czasem musial przed gniewem taty uciekac z miasta do Kampali, Mwanzy, Musoma. Oienil
sie, gdy otrzymal prace w duiych garaiach samochodowych.
Wybrankq byla koleianka
z dzieciristwa, corks murarza z Kakamega, imieniem SatpaL
W roku 1958 Singh przemierzal drogi Kenii [ako
j,jen
z pierwszych kierowcow patrolu drogowego.
.'':)idzil na ciezkim motorze BSA 650 ccm z koszem
I najchetniej,
dla rozrywki, prowadzil
rnaszyne na
dwoch kolach. W tym samym roku mlody mechanik
rozpoczal swoja przyqode .zycia-Satari.
przygoto-

wujac w dodatku za darmo Austina A40 dla znarornego Anglika. Sam wystartowal
w tym roku po raz
pierwszy w rajdzie wokot gory Kenia, na Morrisie
1000 i zaja! drugie miejsce
Jego partner R~man
Patel byl zachwycony
sposobem jazdy przyjaciela
i do dzisiaj, w garaiach londyriskich autobusow, gdy
zjedzie z trasy wspornina z tezka tEl irnpreze u boku
slynnego dzisiaj Singha.
W rok poznie] Joginder, wraz z Ramanem kupili
uiywanego
Volkswaqena
i serwisowego
Peugeota
203. W swoim pierwszym
Safari, po przyqodzie
z wielkim samcem antylopy, ktory kilometrami
galopowal przed nirni j nie chcial zejsc z drogi, zajeli
drugie rniejsce w klasie i dziewiqte w klasyfikacji
oqolne]!
Od leg a czasu kierowca patrolu drogowego liczyl
czas do i ad rajdu. Przy pomocy przyjaciol zbierat
pieniqdze niezbeone do startu, kupowal samochod
i wraz z bratem Ja,swantem przygotowywal
sie do
imprezy. Najwieksza pomoc otrzymywali
od przedstawicielstwa
Volkswagena,
najrnniejsza
ad wtadz
Automobilklubu,
poniewai
dla rzadzacych klubem
Anqlikow obaj nie byli wystarczajaco
biali. Do swojego pierwszego
zwyciestwa
Singhowie
startowali
juz na Fiacie 2300. Poznie] jeidzili wielkim amerykariskim Lincolnem Mercury Comet i zajmowali czwarte, plate miejsca. Mieli za soba kqpielew blocie wraz
z samochodem,
szukali brodow w wezbranych afrykariskich rzekach, reperowali swoje wozy pod palqcym sloricem na trasie, w czasie rajdu.
Po pierwszych
startach w lokalnych
rajdach na
Volvo PV 544. Singh postanowil wystartowac
takie
w Safari na tym wozie. Wraz z bratem. Kupili w tym
celu uiywany sarnochod, i zaczeli przyootowywac
go do startu. Wzmocnili karoserie. pracujac po nocach przejrzeli caty wOz. Pomoc na trasie zapewnic
miala rodzina. W wysitki prywatnej
zatogi, ktora
miata stawic. czota kierowcom
fabrycznym,
nikt
zbytnio nie wierzyl.

.Byla pozna Wielkanoc, 1965 roku. Trzydziesci
. tysiecy ludzi iegnato nas przed ratuszem w Nairobi.
Startowalo
85 zalog. Miato to bye najtrudniejsze
Safari w historii tego kraju. I by to. Juz na Narokiem
wpadtisrny w deszcz. Jakby bogowie odkrecili gigantycznq
sikawke.
Do Jamji mielismy
zaledwie
dziewiec minut straty. Inni wiecej, Objelisrny prowadzenie". Kolo gory Eigen wykruszali sie konkurenci.
Np sl iskiej jak lodowisko d rodze stu zakretow z Meru
do Embu.ipara Sikhow umocnila swoje prowadzenie. Ich najwiekszyrn konkurentem
w tyrn rajdzie by!
Saab prowadzony
przez kobiete, slynna Pat MossCarlsson. Na stadionie w Nairobi i przed ratuszem, te
same ttumy wiwatowaly,
gdy brudne,
poobijane
Volvo ryczac silnikiem stanele tuz za meta. Tlumik
wl6kt sie po ziemi, kierowca i pilot nie mogli ustac na
nogach ze zrneczenia. Po latach dopiero przyznali
sie, ze zabladzili. szukali dragi i ... przyjechali a sto
rninut p-md nast.fffJnym Peuqaotern 404 lana Jaffreya. Pat Moss miala kolizje z ciezarowka i nie ukonczvta rajdu.
Od tego czasu .Latajacy sikh" startowal wiele razy
w r6inych rajdach i na r6inych wozach. Scigat sie
w Europie. tralil za koto pol arne, probowal sil w AIpach. Nieodmiennie
jednak spieszyl zawsze na start
Safari. Startowa! na coraz to lepszych, nowoczesniejszych autach firmy Volvo, potem narnowili go
Japoriczycy do jazdy na Datsunie. Zayvsze zajmowal
miejsca w pierwszej piatce. Najgorzej wypadl start
na angielskim
Fordzie Escort. Joginder byl szesnasty. W rokpoznie]
na wozie tej samej marki rowniez
nie udal sie start, Singh musial sie wycotac. Dopiero
w roku 1974 na samochodzie japoriskim Lancer Colt
firmy Mitsubischi
wraz z pilotem Davidem Doigiem,
doskonaly
Hindus
zn6w zwyciezy].
Zwyciestwo
w Safari oo raz trzeci, bez precedensu w historii tego
rajdu odni6s1 w 1976 roku.
W tym roku wystartuje
najprawdopodobniej
na
Mercedesie. Trenowal [uz z Sobieslawem Zasada ...

