
W drodze

1.

Min��y dwa miesi�ce od zapadni�cia si� budynków World Trade Center i zamilkni�cia

radia. Znalaz�em wspania�y sposób na to, aby dobrze zarabia�, kontynuowa�, oraz 

rozwija� do�wiadczenia w Illusianie i równocze�nie pozna� Stany Zjednoczone z bliska.

W spektakularnej scenerii ruchliwych ulic Nowego Jorku nauczy�em si� je�dzi�

osiemnastoko�ow� ci��arówk�, oraz w mi�ej wakacyjnej atmosferze zdoby�em prawo 

jazdy CDL klasy A na ulubionej tropikalnej wyspie Key West.

 Florida



Wkrótce “z dreszczykiem” zda�em test kwalifikacyjny w Filadelfii, u Polaka b�d�cego

w�a�cicielem powierzonej mi nowoczesnej ci��arówki Freightlinera, zarejestrowanej w 

przedsi�biorstwie transportowym zatrudniaj�cym kierowców na trasy do Kalifornii bez 

ameryka	skiego do�wiadczenia.

Inne firmy wymaga�y przynajmniej miesi�cznej praktyki.

-W�a�ciciel samochodu, zadowolony z testu umiej�tno�ci, zdecydowa� si� zmieni� mnie za

kierownic� podczas jazdy, przy pr�dko�ci oko�o sze��dziesi�ciu mil na godzin�!

Podobnie jak w kinie.

Moje os�upienie trwa�o u�amek sekundy. Upewni�em si�, �e nie �artuje i zdecydowa�em

si� wykona� jego polecenia. Zwolni�em blokad�, przesun��em ko�o kierownicy 

maksymalnie do przodu, oraz ca�kowicie do góry.

Stoj�c ty�em do kierunku jazdy po�o�y� r�k� na kierownicy i kaza� mi szybko wyj�� do 

ty�u kabiny, po czym zr�cznie wskoczy� na fotel kierowcy.

Po minucie t�umaczenia, w jaki sposób mam powtórzy� jego manewr, wsta� i wróci� na 

poprzedni� pozycj�. B�yskawicznie ponownie usiad�em za kierownic�. Samochód 

zata	czy� lekko na drodze. Po chwili zauwa�y�em, �e jestem ca�kowicie mokry i �ciskam

ko�o z ca�ej si�y. Rozlu�ni�em chwyt. Powstrzyma�em si� od u�miechu.

-Dasz sobie rad�! Powiedzia� w tym momencie z absolutnym przekonaniem.

-Marzy�em o tym od dziecka! Odpowiedzia�em.

Nast�pnego dnia by�em mocno wystraszonym �ó�todziobem, wyruszaj�cym z ci��kim

�adunkiem w konwoju z�o�onym z pi�ciu wielkich samochodów, z ca�kowicie polsk�

obsad�. Pojechali�my w dalek� tras� z bazy transportowej w New Jersey do Kalifornii 

szlakiem po�udniowym. Zna�em j� tylko z mapy, któr� studiowa�em przez wiele dni.

-Natychmiast okaza�o si�, �e bardzo przyda�y si� cztery lata do�wiadcze� w precyzyjnej

je	dzie autobusem miejskim po Warszawie!

Ponadto podczas s�u�by w wojsku nauczy�em si� prowadzi� pi�ciotonow� ci��arówk� w 

konwoju, oraz wypróbowa�em transporter opancerzony.

Moj� szans�, �e zachowuj�c maksimum ostro�no�ci bezpiecznie dojad� do Kalifornii 

psychicznie wzmocni�a sztuczka, której nauczy�em si� poprzedniego dnia, podczas 

zmiany za kó�kiem bez przerywania jazdy. Zu�ywa�em wielk� ilo�� energii na ka�d�

przejechan� mil�.



-Urodzi�em si� jednak�e ponownie jako kierowca zawodowy!

Pó�niej dowiedzia�em si�, �e przesadzanie nowo przyj�tych kierowców podczas jazdy 

mia�o, oprócz oszcz�dzania czasu, zapobiega� zbyt szybkiemu uczeniu si� precyzyjnego 

manewrowania, potrzebnego poza autostrad�. Dotyczy�o to je�d��cych parami, z których 

“nowy”, gorzej op�acany, nie cofa� pojazdem przez pó� roku lub d�u�ej.

G�ówna idea polega�a na tym, �e dwóch kierowców doje�d�a�o do Kalifornii, pozbywa�o

si� �adunku i wraca�o z nowym do metropolii nowojorskiej w ci�gu pi�ciu lub sze�ciu

dni.

-Przyspieszone tempo dostaw odbywa�o si�  m n i e j s z y m  kosztem przewo	nika!

W ostatniej chwili przed wyruszeniem w drog�, nauczy�em si� wype�niania pok�adowej

ksi��ki jazdy, oraz post�powania na wagach kontrolnych z bezdusznie wypisuj�cymi

wysokie kary, umundurowanymi i uzbrojonymi funkcjonariuszami administracji. 

Nauczy� mnie tego pracuj�cy w firmie rodak, któremu koledzy nadali przydomek Rambo,

gdy� w kabinie zawsze mia� pod r�k� wielki bojowy nó�. Z du�� regularno�ci� wyrywa�

go z pochwy jako przekonywaj�cy argument w charakterystycznych dla niego 

gwa�townych sporach. 

-Je�eli na wadze wykonasz jeden fa�szywy ruch samochodem, lub zobacz� w twojej 

twarzy niepewno��, to �ci�gn� ci� na bok do przegl�du, podczas którego

najprawdopodobniej zechc� wyrwa� pieni�dze z twojej kieszeni! Powiedzia�.

Nauczy�em si� przeje�d�a� obok nich patrz�c beznami�tnie przed siebie. K�tem oka 

widzia�em patrz�cych zimno s�u�bistów, butnie wyprostowanych, stoj�cych w szerokim 

rozkroku, z r�koma splecionymi na plecach. Najgorsze wra�enie sprawiali na mnie w 

stanach, w których nosz� czarne mundury, kawaleryjskie buty z cholewami i podobne do 

hitlerowskich czapy.

Rambo zajmowa� si� szkoleniem nowych kierowców, których zabiera� w trasy.

Kilku z nich, ignoruj�cych polecenia, gro��c no�em wypchn�� z kabiny na pobocze. 

Che�pi� si� tym bez �ladu jakiejkolwiek wra�liwo�ci na to, w jaki sposób poradzili sobie 

w zupe�nie przypadkowych miejscach. Poprosi�em, aby opowiedzia� któr�� ze swoich 

przygód z �ó�todziobami:

-”W zesz�ym roku na wiosn� dosta�em Sybiraka do nauki. Szef odebra� go z lotniska dwa 

tygodnie wcze�niej. By� tutaj zupe�nie zielony, oraz bez znajomo�ci j�zyka angielskiego! 

Opowiada�, �e w wojsku je	dzi� ci��arówk� na Syberii po poligonie. Kaza�em mu 

manewrowa� po placu i faktycznie zobaczy�em, �e je	dzi�. Pojechali�my w tras� z 

Filadelfii do Los Angeles. Da�em mu kierowa� na drugi dzie� w nocy, aby troch� d�u�ej

pospa�. Mia� jecha� autostrad�. Obudzi�em si� od wrzasku na ratunek! Wyskoczy�em z 



�ó�ka! Samochód buja� si� na wszystkie strony! Rozsun��em kotar� i zd�bia�em.

Zobaczy�em, �e pojazd do po�owy reflektorów zanurza si� w wartkim nurcie rzeki!

Nie  u m i e m  p�ywa�! Kaza�em mu natychmiast stan��!

Zapyta�em w jaki sposób znale	li�my si� w wodzie! Zacz�� si� t�umaczy�, �e nigdzie nie 

zje�d�a� z trasy. Po prostu w pewnym momencie autostrada zmieni�a si� w zwyk�� drog�.

Po kilkunastu kilometrach sko�czy� si� asfalt i zacz��a si� droga gruntowa. Ucieszy� si�,

�e jedzie oryginalnym szlakiem przez Dziki Zachód!

Po nast�pnych trzech kilometrach dojecha� do rzeki. Zdziwi� si�, �e nie ma mostu. By�

jednak absolutnie pewien, �e nie zboczy� z trasy.  Pomy�la�, �e to bród!

Na Syberii nie by�o w tym nic niezwyk�ego.

Okaza�o si�, �e zjecha� z autostrady z powodu objazdu na modernizowanym odcinku.

Wyci�gni�cie traka z wody i wysuszenie osprz�tu silnika kosztowa�o ponad cztery tysi�ce

dolarów. Nie zd��yli�my na czas z �adunkiem. Czy powinienem go zabi�?”

-Nie, nie! Odpowiedzia�em!

-Uwa�aj w Kalifornii na drogi w górach przybrze�nych! Miesi�c temu dwóch naszych 

m�odych kierowców postanowi�o skróci� tras� po �adunek ci�gn�c przyczep� 53 stopow�

drog� z ograniczeniem d�ugo�ci pojazdów do dwudziestu pi�ciu stóp. Wystarczy�o

przejecha� siedemna�cie mil, aby zaoszcz�dzi� sto dwadzie�cia. Droga wygl�da�a

niegro	nie gdy� prowadzi�a prosto po p�askim terenie. Po kilku minutach wjechali w kr�ty

i w�ski w�wóz. Na najwy�szym wzniesieniu zakleszczyli naczep� w ska�ach. Zablokowali 

ruch na pó� dnia. Wreszcie wielki transportowy helikopter podniós� i obróci� naczep� w 

powrotnym kierunku.

Teraz odpracowuj� szefowi pi�tna�cie tysi�cy dolarów jego kosztów tej operacji!

2.

Przed �witem wyjechali�my w konwoju za bram� bazy samochodowej, rozmawiaj�c

przez radio CB. By�em dumnym kapitanem mojego pojazdu, zdanym przede wszystkim 

na samego siebie.

-Od dawna marzy�em o podró�y przez Ameryk�!

Pragn��em rozgl�da� si� jak najszerzej i zobaczy� jak najwi�cej. Wyruszy�em w drog�

tak�e w tym celu, aby sta� si� cz��ci� wielkiej tradycji, tworzonej przez trakerów 



ameryka	skich w XX-tym wieku. Jasno �wieci� ksi��yc i widoczno�� by�a wspania�a. Od

razu zorientowa�em si�, �e nasze samochody znajduj� si� w r�kach znakomitych 

zawodowców. Jako �ó�todziób zosta�em zaproszony do zaj�cia miejsca w �rodku grupy.

P�dzili�my ze sta�� pr�dko�ci�, oko�o siedemdziesi�t mil na godzin�, utrzymuj�c krótkie 

odst�py, charakterystyczne dla do�wiadczonych i jad�cych bardzo dynamicznie 

konwojów wojskowych.

-Pomy�la�em z zachwytem, �e wygl�damy tak, jak spi�ci niewidzialnymi klamrami!

Troch� nerwowo stara�em si� zebra� jak najwi�cej praktycznych porad od wszystkich 

kierowców z konwoju. Przejecha�em dot�d tylko dziewi�� godzin za kierownic� wielkiej 

ci��arówki z instruktorem jazdy i nigdy przedtem nie wioz�em w naczepie czterdziestu 

tysi�cy funtów �adunku. Mój niepokój �ciera� si� z uczuciem rado�ci wywo�anej

rozpocz�ciem pracy w nowym ekscytuj�cym zawodzie i perspektyw� niezliczonych 

przygód. Mia�em nadziej�, �e znajd� du�o czasu na interesuj�ce poszukiwania, 

usprawniaj�ce umys�owe  w i d z e n i e  obiektywnej rzeczywisto�ci w Illusianie bez 

nara�ania bezpiecze	stwa w drodze, oraz  rosn�cej od pierwszych minut, mojej reputacji 

jako znakomitego pracownika, na którym mo�na polega�.

-W jaki sposób niespodziewany drobny b��d �ó�todzioba spowodowa� wielkie straty 

ilustruje przygoda, któr� us�ysza�em tego dnia od Janka!

Otrzyma� polecenie wyszkolenia do�wiadczonego kierowcy, przyby�ego prosto z Rosji. 

Przekona� si� szybko, �e nowy partner znakomicie sobie radzi.

Drugiego dnia przejecha� wi�c pe�n� zmian�, pokonuj�c sze��set mil, a nast�pnie na 

stacji benzynowej odda� mu kierownic�.

Zm�czony, zasn�� natychmiast g��bokim snem. Obudzi� si� w weso�ym nastroju, po 

dziesi�ciu godzinach p�ynnej, profesjonalnej jazdy zmiennika. 

Zrelaksowany usiad� na siedzeniu pasa�era. W tym momencie zobaczy�, �e znajduj� si�

mniej wi�cej w tym samym miejscu. 

-Oo, k....! Wykrzykn��.

Okaza�o si�, �e Rosjanin wprost ze stacji benzynowej, zupe�nie nie�wiadomie, wjecha� na

autostrad� w powrotnym kierunku i pokona� bardzo zbli�ony dystans.

Stracili prawie dob�. Spó�nili si� z dostaw� do Kalifornii. 

Spó�nili si� równie� po wyj�tkowo wa�ne gruszki, przygotowane dla nich do zabrania z 

pó�nocnej cz��ci stanu. 
adunek by� pilny, za który broker mia� zap�aci� podwójn�

stawk�. Mniej wi�cej siedem tysi�cy dolarów.



W�a�ciciel naszej firmy transportowej ukarany zosta� pomijaniem przy rozdzielaniu 

takich lukratywnych przewozów przez kilka miesi�cy.

Wynik�e z idiotycznego b��du, oraz b�d�ce jego nast�pstwem potencjalne straty 

przedsi�biorstwa mo�na, dla ogólnej orientacji, konserwatywnie oszacowa� na oko�o

czterdzie�ci tysi�cy dolarów.

Wjechali�my w góry, w Wirginii. Zaj��em si� przede wszystkim nieustannym 

utrzymywaniem pojazdu pomi�dzy liniami pasa ruchu, oraz zmienianiem trzynastu 

biegów bez wysprz�glania i bez zgrzytania. B��dna, lub zbyt pó�na redukcja biegów pod 

strom� gór� �atwo mo�e zako	czy� si� potencjalnie bardzo niebezpiecznym 

zatrzymaniem ci��kiego pojazdu. Pokonywa�em nie toleruj�ce b��dów trudno�ci, w 

doprawdy fascynuj�cych realiach.

Du�e wra�enie zrobi�y na mnie opowie�ci o katastrofach, zdarzaj�cych si� z powodu 

specyficznych s�abych stron samochodów ci��arowych i typowych problemach 

stwarzanych przez ró�ne �adunki.

Ca�y czas stara�em si� wdro�y� te do�wiadczenia do mojej praktyki. Mno�y�y si� nowe 

znaki zapytania, z których wiele nie mia�o jeszcze tre�ci, z powodu mojej ignorancji.

-Tylko wygl�dam tak, jak mkn�cy z dostaw� profesjonalny traker! Pomy�la�em z 

zawstydzeniem i determinacj�.

Chwilami kto� wje�d�a� samochodem osobowym za blisko przed moj� ci��arówk�,

rujnuj�c delikatn� atmosfer� komfortu i satysfakcji z pracy, tworz�c� si� podczas 

prawid�owego kontrolowania pojazdu, definiuj�cych normalno�� �ycia za kó�kiem na 

wielkich dystansach. W dzie	 i w nocy wypatrywa�em niebezpiecznych ostrych 

przedmiotów, napotykanych na drodze, gdy� �atwo nimi przebi� opon�.

-Jad�c z pr�dko�ci� sze��dziesi�t mil na godzin�, mo�na zauwa�y� i objecha� co�

b�yszcz�cego o wielko�ci gwo	dzia!

Zdarza si�, �e bie�nik ko�a wyrzuca z wielk� si�� najechane kamienie, p�askie przedmioty

i kawa�ki metalu w kierunku innego pojazdu lub przechodnia. Mam jeszcze �wie�o w 

pami�ci wypadek w Nowym Jorku. Ci��ka �elazna p�yta, poderwana w gór� podwójnymi

ko�ami ci��arówki, w u�amku sekundy przeci��a mask� mojego samochodu osobowego i 

zniszczy�a ch�odnic�.

-Na szcz��cie nie wpad�a do kabiny!



Wyoming



Pierwszego dnia w drodze do Kalifornii niewiele uwagi po�wi�ci�em podziwianiu 

pi�knych odcinków trasy. Urzeczywistni�y si� marzenia o poznawaniu kraju, lecz jako 

ekscytuj�ce przygody musia�y troch� poczeka�. Jecha�em w napi�ciu, cierpi�c z powodu 

braku poczucia bezpiecze	stwa. Wszystko inne utraci�o wówczas znaczenie w 

porównaniu z d��eniem do zdobycia profesjonalnych umiej�tno�ci jazdy moj� wielk�

maszyn� z ci��kim �adunkiem.

-Zbyt wiele powa�nych b��dów w kierowaniu rozp�dzonym zespo�em, wa��cym

maksymalnie blisko czterdzie�ci ton, niemo�liwych by�oby do skorygowania!

Na górskich ostrych zakr�tach ba�em si� wywrotki. Model Freightlinera, którym 

jecha�em, mia� kabin� o bardzo mi�kkim niezale�nym zawieszeniu. Na zakr�tach, w 

wyniku dzia�ania si�y od�rodkowej, przechyla�a si� na ramie ci��arówki, wywo�uj�c

sugestywne wra�enie bliskiej utraty równowagi przez ca�y pojazd.

-Jednemu z ameryka�skich kierowców, wychowanemu na farmie, niepokoj�cy efekt 

skojarzy� si� z galopowaniem w siodle, za lekko umocowanym na ko�skim grzbiecie!

Do�wiadczenie stanowi�o jedyn� przeszkod�, dziel�c� mnie od gigantycznego potencja�u

osobistej wolno�ci do wykorzystania, który dostrzeg�em w kabinie. Zdecydowanie od 

pierwszych mil  p o l u b i � e m  nowy zawód.

Zatrzymywali�my si� tylko w niezb�dnych sprawach, a wi�c na tankowania, posi�ki

po��czone z za�atwianiem potrzeb fizjologicznych, oraz na dwa noclegi, poprzedzone 

k�piel� pod prysznicami w miasteczkach serwisowych dla kierowców, zwanych 

truckstopami. Na wielu z nich mie�ci si� po kilka tysi�cy pojazdów.

Drugiego dnia w stanie Arkansas ameryka	scy kierowcy, którzy us�yszeli nas 

rozmawiaj�cych po polsku na kanale zwyczajowo przeznaczonym do kontaktów w 

innym j�zyku ni� angielski, wpadli na g�upi pomys�, aby pobawi� si� z naszym elitarnym 

zespo�em. Sze�� ci��arówek zacz��o wspó�pracowa� ze sob� blokuj�c nam przejazd. Po 

kilku minutach zabawa przekszta�ci�a si� w wojn� manewrow� na trzech pasach 

autostrady.

-Byli�my w�ciekli!

Ostrze�enia s�owne, �e szukaj� powa�nych k�opotów nie pomog�y.

-Lokalizowanie w drodze obcokrajowców, mówi�cych w obcych j�zykach, a nast�pnie

niewybredne okazywanie im pogardy, przezywanie, oraz robienie psikusów jest jedn� z 

popularnych rozrywek kierowców, których pierwszym j�zykiem jest angielski!



W ci�gu kwadransa zlokalizowali�my ich lidera z  a b s o l u t n �  pewno�ci� i 

postanowili�my da� mu nauczk� na reszt� kariery. Wspó�pracuj�c przez radio 

odizolowali�my go od grupy na prawym pasie ruchu. Nie spodziewa� si� ataku. Zaj�ty

by� ubli�aniem nam swoimi najwulgarniejszymi wyzwiskami. Heniek jecha� blisko przed 

nim. Rambo i Mirek z jego lewej strony. Ja i Janek jechali�my pi��set stop za nimi. 

-Za minut� ko�czy si� mój pas. Zaraz za tym jest most. W ostatniej chwili 

zróbcie mi miejsce! Zakomenderowa� Heniek. 

-Krzysiek ostrze� go, gdy powiem  j u �, �eby si� nie zabi�! Powiedzia� do mnie.

- J u � ! Powiedzia� po chwili.

-Niebieski Kenworth teraz uwa�aj! Powiedzia�em bardzo g�o�no po angielsku do naszego

przeciwnika.

-Miejsce! Krzykn�� w tej chwili Heniek. 

W pó�torej sekundy pó�niej gwa�townie zmieni� pas ruchu. Amerykanin zobaczy� tu�

przed sob� koniec pasa i betonow� barier� na mo�cie. Nie mia� gdzie ucieka�. Musia�

w��czy� pe�ne hamowanie. Osiem kó� jego przyczepy zablokowa�o si� natychmiast. 

Chmura niebieskiego dymu z niszczonych opon ograniczy�a moj� widoczno��.

-Ameryka jest najpot��niejsza na �wiecie, ale nie ty! Powiedzia�em do niego po prostu.

Pomkn�li�my do przodu. Sytuacja na autostradzie wróci�a do normy. Kierowcy 

ameryka	scy spokojnie dyskutowali zaj�cie.

-Traker Kenwortha dosta� nauczk� od jednych z najlepszych kierowców, jacy je�d�� po 

naszej planecie! Us�ysza�em uwag� kogo� jad�cego niedaleko.

-Nale�� do jednego z konwojów nazywanych “Polish Airlines”, gdy� nikt inny nie wozi 

�adunków tak szybko. Widzia�em wielokrotnie jak niezwykle sprawnie potrafi� je	dzi� w 

wysokich górach. Znaj� swoj� warto��. Nic dziwnego, �e zareagowali ostro na prób�

blokady podj�t� przez zanadto pewnych siebie przeci�tniaków! Doda�.

Dojechali�my do Los Angeles w nieca�e trzy dni. Nasze samochody rozjecha�y si� do 

ró�nych magazynów. Wróci�em sam, tak zwan� gór�, czyli tras� pó�nocn�.


