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OD REDAKTORA

ZJEDZENIE ¯ABY
MARCIN BARANIECKI
“You have to take the good with the bad, smile with the sad, love what you got,
and remember what you had."

Podstawow¹ cech¹ pracy w transporcie jest to, ¿e dobro trzeba ³¹czyæ ze z³em. Prawda, ¿e tak jest prawie w
ka¿dej dziedzinie ¿ycia, ale my, kierowcy, mamy tego wyj¹tkowo du¿o. Ka¿dy kurs, ka¿da dostawa, ka¿dy ³adunek
wymaga ci¹g³ego dokonywania wyborów, które decyduj¹ o naszym zdrowiu, ¿yciu, nie mówi¹c ju¿ o pieni¹dzach.
Decyzje s¹ nasze i tylko nasze - mo¿emy podj¹æ nieoczekiwane wyzwanie, albo odmówiæ, odwróciæ siê plecami
i zrezygnowaæ. Konsekwencje mog¹ byæ ró¿ne - czasem nie do prze³kniêcia - jak na przyk³ad reprymenda ze
strony szefa, zawieszenie czy wrêcz wyrzucenie z pracy, a czasem groŸba utraty zdrowia czy nawet ¿ycia.
Dam przyk³ad:
Dostawa jakichœ ciê¿kich towarów do klienta, który nie ma ¿adnych warunków, ¿eby je bezpiecznie roz³adowaæ.
Nie ma doku, nie ma wózka wid³owego, nie ma ¿adnej pomocy, bo odbiorc¹ jest starsza kobieta, która nie mo¿e
podnosiæ ciê¿arów. Kierowca mo¿e zawróciæ siê na piêcie (albo raczej na oponie) i wróciæ do terminalu, nie realizuj¹c dostawy. Z tak¹ decyzj¹ wi¹¿e siê koszt dla firmy transportowej, koszt dla odbiorcy, strata czasu. Mo¿e te¿
spróbowaæ roz³adunku samemu, ale usi³uj¹c podo³aæ dŸwiganiu, mo¿e naraziæ swój grzbiet - w ogóle zdrowie, a
nawet ¿ycie. Mo¿e siê udaæ - a wtedy wszyscy s¹ zadowoleni, mo¿e nawet dyspozytor powie coœ z pogranicza
podziêkowania, bêdzie jakaœ tam satysfakcja: “No, zrobi³em!”
Czy to by³o rozs¹dne, bezpieczne? Dla kogoœ, kto patrzy z boku, odpowiedŸ mo¿e byæ tylko jedna - absolutnie
nie! Ale w rzeczywistoœci ka¿da sytuacja jest inna i ka¿dy widzi j¹ inaczej.
W tym zawodzie ca³y czas musimy podejmowaæ decyzje, które balansuj¹ na granicy legalnoœci i zdrowego
rozs¹dku. Dlaczego? Ano dlatego, ¿e gdybyœmy siê rygorystycznie stosowali do przepisów bezpieczeñstwa, to
wiêkszoœæ naszej pracy nigdy nie by³aby wykonana. Istnieje bowiem takie nieprzeliczone mnóstwo przepisów
dotycz¹cych przewozów i warunków ich wykonywania, ¿e ci¹g³e trzymanie siê ich sparali¿owa³oby transport.
Drugi przyk³ad:
Centrum Toronto. Brak miejsca na parking. Kierowca zatrzymuje trucka na ulicy, biegnie z dostaw¹ do sklepu czy
restauracji, czy te¿ gdzie te parê paczek ma dostarczyæ, a tu zaraz po powrocie widzi policjanta, który bez s³owa
daje mu mandat. Za parê minut, na s¹siedniej ulicy ten sam policjant za parkowanie w niedozwolonym miejscu
daje mu drugi mandat. Potem jeszcze jeden i jeszcze jeden. Pod koniec dnia zbiera siê tego ca³a harmonia. Jak
robiæ dostawy, ¿eby unikn¹æ mandatów? Gra z przepisami w ciuciubabkê. Balansowanie na granicy legalnoœci.
Trzeci przyk³ad:
Sytuacja na drodze. Truck pod¹¿a prawym pasem, ale tu¿ przed nim samochód jedzie bardzo wolno. Truck, nie
chc¹c wytraciæ szybkoœci, zje¿d¿a na lewy pas, zaje¿d¿aj¹c drogê pojazdowi, który akurat tam jest. Wygl¹da na
niebezpieczny i niegrzeczny manewr powoduj¹cy zdenerwowane klaksony, wyci¹gniête rêce ze œrodkowym palcem itd., itp. Tak, to prawda, ale s¹ takie sytuacje, ¿e czekanie na wiêksz¹ lukê na lewym pasie, a potem wolna
zmiana pasów w celu wyprzedzenia powoli jad¹cego auta na prawym mo¿e spowodowaæ zwolnienie ruchu i
korek. W takich momentach trucker podejmuje niepopularn¹ decyzjê, która w sumie wychodzi wszystkim na korzyœæ - no mo¿e za wyj¹tkiem tego, któremu akurat zajecha³ drogê.
I tak to jest - ten zawód wymaga ci¹g³ego podejmowania trudnych decyzji. Niejednoznacznych, czêsto kontrowersyjnych i w³aœnie dlatego tak trudnych.
Nikogo nie namawiam do podejmowania ryzykownych decyzji. Uczymy siê ca³e ¿ycie. Jedni id¹ drog¹ ostro¿n¹,
inni ryzykuj¹, a jeszcze inni p³acz¹, ¿e jest ciê¿ko i ¿e stale s¹ pokrzywdzeni.
Ten zawód ma dobre i z³e strony. Czasami trzeba tê ¿abê zjeœæ i jechaæ dalej.

Marcin Baraniecki,
Editor-in-Chief
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GUEST COLUMN

CARBON PRICING
WILL BE A KEY
TO FIGHTING CLIMATE CHANGE
DAVID H. BRADLEY, PRESIDENT & CEO
CANADIAN TRUCKING ALLIANCE
ONTARIO TRUCKING ASSOCIATION

Recently, Canada became a signatory to the Paris agreement on climate change. Signing the agreement
is not the same as ratification, but that is expected to occur this fall after the federal and provincial
governments reach their own accord on how to move forward on a joint, or at least coordinated basis.
While an initial meeting held this past winter of first minister's did not result in a federal-provincial
agreement and there are many hurdles to cross before an agreement is reached, there is a recognition
by virtually all the governments that something needs to be done.
In particular, there is widespread agreement, not only
amongst governments, but also amongst many business groups and environmental advocates that carbon pricing will be a key component of any
GHG-reduction strategy.
Where does CTA stand on carbon pricing? Let's start
with some first principles. At no time in its history has
the trucking industry's economic goals been as closely
aligned with society's desire to reduce the emissions
from the burning of carbon fuels (GHG) in order to
combat climate change. You want to reduce
carbon/GHG production; you become more fuel efficient. While fuel prices have been lower over the last
couple of years, fuel still represents the second
largest component of carrier operating costs.
It is also an unescapable fact that trucking, which relies diesel fuel to power its fleet, has been a growing
contributor to GHG emissions as it continued to increase its share of the freight market.
As indicated above, carbon pricing is being promoted
as an essential measure in the fight against climate
change. There are two main forms of carbon pricing:
(1) A carbon tax; or (2) A cap-and-trade system. Put
simply, the difference is that the amount of GHG reduction from a carbon tax is a function of the market
based on the price of fuel, whereas a cap and trade
system sets an actual cap on GHG emissions and a
market of tradeable credits is created where those
who reduce their carbon footprint can sell the credits
they receive to those who are not meeting their targets. Both have their positive and negative features,
depending on your point of view. The outcome of both
is - either directly (carbon tax) or indirectly (cap and
trade) - an increase in fuel prices. It is argued that by
placing a price on carbon, consumers of fossil fuels
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will economize (use less) of those fuels and seek alternative, cleaner fuels. But, the devil is always in the
details.
In Canada today, British Columbia has a carbon tax
as does Quebec. Quebec also has a cap and trade
system, which Ontario is in the process of joining. Alberta has a hybrid system. All provinces are expected
to introduce some form of carbon pricing. The federal
government also supports carbon pricing and there
has been talk of a national carbon tax.
In a general sense, CTA supports the assertion that
in a perfect world putting a price on something or
some activity, by sending appropriate market signals,
is the best and most efficient way of encouraging
change. That's basic economics 101. Consequently,
CTA is not opposed in a conceptual sense to carbon
pricing - as business people it's hard to argue against
market-based solutions. But, given the choice between a carbon tax and a cap and trade system CTA's
preference would be for a carbon tax. The mechanisms for collecting it (fuel tax) and passing it along
(fuel surcharges) already exist both within the industry
and government. However, I will repeat - the devil is
always in the details.
From CTA's perspective, the pricing mechanism must
be properly structured - in other words it must be revenue-neutral so as to isolate the carbon impacts. It
must be easily understood, transparent and efficient
to administer. Carbon pricing must be coordinated on
a national and international (Canada-US) basis to
avoid regional competitive disparities. And, it is essential that the revenues raised plowed back into industry
to accelerate the investment in solutions and industry
adoption.
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Governments must also do their part by removing
regulatory and other barriers that don't support or
stand in the way of the industry's efforts to become
more fuel efficient. The reticence of the provincial
governments (except for Quebec, Ontario and Manitoba) towards harmonizing the allowable axle weights
for vehicles using low-rolling resistance wide base
single tires vs less fuel efficient conventional dual
tires is a glaring example.
Moreover, in introducing carbon pricing it must be
recognized that Canada and the Canadian supply
chain must still compete continentally and globally.
Recently, the federal environment minister has indicated that she understands this and that she does not
want to have fighting climate change become a threat
to national unity. A number of provincial governments
have also indicated that economic considerations are
not lost on them.
Time will tell.
David H. Bradley is CEO of the Canadian Trucking
Alliance and President of the Ontario Trucking
Association. He can be reached at 416-249-7401
ext. 227 or by e-mail: dbradley@ontruck.org

‘NET 60’ IS NOT

THE NEW ‘NET 30’
NOR SHOULD IT BE
BY JENNIFER PYLYPIW
We all know people who borrow and push the payback limits a little farther than they should. Some borrowers have nothing but good intentions to pay back that lunch they owed you. They’ll repay promptly
with an added treat as a "thank you" for helping them out. Then there are those who borrow with either
no intention to pay you back or take their sweet ol’ time in doing so. Either scenario you are out the
money until that point when the borrower feels it’s time to repay.
When it comes to credit terms in the transportation industry - the time to pay up what is owed seems to keep
extending. Just like that wrestling "stretchy" doll from
the 1980’s – remember him? You could keep pulling his
arms farther and farther apart and he’d never break.
When it comes to credit terms with your business you
can’t keep on stretching. You’ll simply break. So the
question is - when did your customers decide that "net
60" is the new "net 30"? And why are YOU letting it happen?
45 Days – The "Culprit"
A new credit application hits your desk. A potential customer is asking to pay what they owe you in 30 days.
Then that 30 day mark rolls around and not a word
about your monies, silence. After sending an email and
making a call you’re told "we’re not at 45 days yet".
Where did ’45 days’ to pay you come into play and who
made this the magic industry number? Without pointing
the blame in this scenario – you did. By letting that
wrestler stretch and stretch, customers don’t even think
about paying you at 30 no matter what they signed on
the original credit application. Let alone get your
cheque out before 45. And now you’re into the scary
‘net 60’ area by the time your cheque arrives via
Canada Post. All of your expenses were paid long ago.
So how do you now get your ‘stretchy customers’ to
shrink back to ‘net 30’?
Ageing Report
The monthly ageing report should not only be your
friend but a close one – kept on your desktop for quick
reference at all times. A complete customer list reflecting monies owed and how many days overdue. Pushing for payment prior to 45 days is key. Most companies

do a monthly cheque run and will only provide details
to those "inquiring" or give a cheque to those "bugging"
for it. Being a bug (but a nice one) will pay off more than
inquiring about an overdue account. And don’t be afraid
to ask for cheque numbers and mailing details. The key
here is being a consistent "bug" with monthly follow
ups. Vendors will soon catch on to your "M.O." and will
want you off their back before you’re on it. You’ll notice
‘45 days’ starting to shrivel and your monies flowing in
faster.
Over Credit Limit
Accounts which are notorious for taking 60+ days to
pay should be notified of their "over credit limit" status
next time their new order comes in. This is a fantastic
term not commonly used in the receivable world but
should be. Whether you had a credit limit on that overdue account or not - stick to this method on 60+ days
and you’ll see payment habits quickly improve. If you
had to make a payment every time you placed a new
order due to being "over credit limit" - you’ll make sure
your account is in good standing pprior to sending that
new pickup confirmation to dispatch.
Paying vendors and collecting from customers in a
timely manner not only provides your business with
credibility but assists with improving your own cash flow
in the long term. Many of the larger service providers
in the industry – rail for instance – require payment
every 15 days. Therefore a carrier using rail with customers paying in 60 days cannot be an option. We all
experience the ups and downs of transportation and at
times we ‘stretch’ when absolutely necessary. Ensuring
you don’t break Stretch Armstrong’s limbs right off - is
key to achieving positive financial results.

ABOUT THE AUTHOR:
Jennifer Pylypiw currently works at Directright Cartage 2001 Inc. in Brampton as a Management
Accountant. She serves as a Director with the Delta Nu Alpha Transportation Network and is
active within the transportation industry. She can be reached at jpylypiw@directrightcartage.com
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GUEST COLUMN

BOARD
OR BOLT?
THE 90-DAY DILEMMA
JOANNE RITCHIE EXECUTIVE DIRECTOR
OWNER-OPERATOR'S BUSINESS ASSOCIATION OF CANADA

It never ceases to amaze me how long we've been talking about some of trucking's most pressing issues.
As far back as the 1920s, for example, there were concerns about the lack of competent, quality truck
drivers, as I discovered in a 1928 magazine series titled "What About Your Driver?" which cautioned carriers that drivers are a "vital factor in the success or failure of your business." What's even more amazing
is that whatever the issue, be it the driver shortage or its companion issue, driver turnover, we're saying
pretty much the same thing today as we were saying decades ago. Not surprisingly, there are a variety
of opinions on the nature and severity of the problem - ranging from catastrophic to nothing-to-panicabout normal business cycle - but the analyses of causes and prescribed courses of action are remarkably the same.
Driver turnover is the one that really gets me going. It
happens every time the American Trucking Associations (ATA) releases its quarterly numbers on turnover
rates. Sometimes they remain steady, or they can dip,
drop sharply, spike or soar. But who cares?
It was almost ho-hum when American Trucking Associations announced this spring that the annualized
turnover rate for large truckload fleets was up to 102
percent during the fourth quarter of 2015. I guess that
with turnover peaking at 130 percent ten years ago, a
"plummet" to 84 percent in the first quarter of 2015 is
something to celebrate, and a rise to 102 percent is
no big deal.
Numbers are lower for small truckload carriers (a
mere 89 percent) as are LTL rates. And turnover in
Canadian fleets, both LTL and TL, is generally not as
high as our American neighbours. "Obviously," commented ATA chief economist Bob Costello, "attracting
and retaining drivers remains a top concern for the industry." Oh, really?
Granted, rising rates generate enough anxiety that articles are written and discussions are held on understanding driver turnover, and there are countless
ideas, guides, strategies, tips, and programs put forth
on how to manage it, mostly by consultants and HR
and management experts.
But to be fair, there are also those rare carriers with
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single-digit turnover rates who generously share their
own success stories and best practices for retaining
safe and happy drivers.
But what really gets me is how accepting the industry
seems to be that this is just one of those quirky things
about the business of trucking. C'mon! These are
numbers that would drive most other industry CEOs
round the bend.
Notwithstanding the risk of oversimplifying a complex
issue like employee turnover, it's interesting to look at
the Conference Board of Canada's numbers on
turnover rates across Canadian business sectors in
general. In 2013, voluntary or employee-initiated
turnover was 7.3 percent and creeping up slowly, with
the retail sector experiencing the greatest challenge
with an average of 20.6 percent. Involuntary or employer-initiated turnover rates varied from 3.7 percent
to a high of 6.4 percent in the scientific and technical
services industry.
For the life of me, I can't imagine why trucking doesn't
hold people more accountable for driver turnover instead of just accepting it as a cost of doing business.
It's not as if trucking company executives don't know
all this. At the ATA's Management Conference and Exhibition in Orlando a couple of years ago, a number
fleet executives exchanged ideas on recruiting and retention at an "All About the Driver" panel discussion.

It was generally accepted that turnover is at its worst
within the first 90 days of employment. Indeed, some
carriers contended that getting a new hire "settled in"
during those early days is probably the single most important way to impact turnover.
With this in mind, maybe trucking should get with the
program and embrace onboarding, which is really just
corporate jargon for the way new employees acquire
the knowledge, skills, and behaviors to become effective members of the organization. In other words, consultant-speak for orientation, albeit a longer, more
comprehensive process, but one that could certainly
get a carrier past that precarious 90-day window and
beyond.
This is even more critical as fleets turn to hiring Class
A license-holders right out of school. It's slowly sinking
in that as experienced truck drivers are harder and
harder to come by, the challenge becomes one not of
hiring qualified drivers, but of creating them.
The more savvy carriers are building relationships with
driving schools, helping them develop curriculum, and
facilitating the graduates' transition into a fleet. And
along with that, they're beefing up their own finishing

programs and embracing mentoring.
The school can teach a student to steer and gear the
truck, but at the end of the day, it's the carrier's job to
give them a solid orientation into the lifestyle and culture of trucking,
to integrate them patiently into the company, and be
prepared for a lot of hand-holding and empathy as
they navigate their first miles and months on the road.
So important are those early days for a new hire that
top employer brands like Google, Facebook, IBM, and
Ernst & Young have transformed their approach to orientation and adopted bold new practices. In the next
issue we'll look at what some HR gurus are calling "extreme onboarding." You don't have to be a Fortune 500
company to upgrade your current efforts. Any company facing increased new hire turnover, motor carriers included, can take a tip or two from the high flyers.

Joanne Ritchie is executive director of OBAC.
If your bolt ready to snap? E-mail her at jritchie@obac.ca
or call toll free 888-794-9990.
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Jest po pó³nocy. Jola pada z nóg po ca³ym dniu, ale jeszcze wpisuje na fanpage sklepu na Facebook, który
w³aœnie przekroczy³ 500 „polubieñ”: Zamiast iœæ spaæ, siedzê i rozmyœlam, co siê wydarzy³o przez ostatnie 3
miesi¹ce, a wydarzy³o siê tak du¿o w moim ¿yciu, ¿e sama jestem zdumiona... Mam swój ukochany butik... wymarzony, zaplanowany przez lata w ka¿dym detalu... I wiecie, czego jedynie nie przewidzia³am? ¯e po dwóch miesi¹cach istnienia bêdzie Was tak du¿o mnie odwiedzaæ! Za to jestem Wam ogromnie wdziêczna, szanujê ka¿d¹
z Was i zapraszam jeszcze czêœciej (i Waszych Panów te¿, no bo dla nich siê stroimy przecie¿ :-).
5th Avenue Fashion with Passion otworzy³a 1 maja. Ju¿ dziœ mo¿na mówiæ o du¿ym sukcesie, na
który sama zapracowa³a. Stworzy³a miejsce, gdzie mo¿na kupiæ naprawdê fajne, oryginalne ciuchy po przystêpnych cenach. Zale¿y jej, by klientki by³o staæ na ³adny, elegancki wygl¹d. Ka¿d¹ traktuje indywidualnie, doradza,
pomaga w doborze i stylizacji, ma szczere intencje, nie wciska niczego na si³ê - potrafi delikatnie wyperswadowaæ
niezbyt szczêœliwe zestawienie.
Jola sprowadza krótkie kolekcje z Europy - promuje ubrania nowych, œwie¿ych, polskich producentów, w³oskie
jedwabie i niemiecki d¿insy, ale na rynek odzie¿owy patrzy uwa¿nie i nie ogranicza siê do konkretnych marek czy
modeli. Kreacje w ró¿nych fasonach i rozmiarach nigdy siê nie powtarzaj¹, nowe dostawy przychodz¹ przynajmniej
raz w tygodniu – wszystko najwy¿szej jakoœci, niestandardowe, oryginalne – takie, jakiego na kanadyjskim rynku
wci¹¿ brakuje. Ka¿da z Was znajdzie tu coœ dla siebie, wyszuka coœ na wszelkie okazje, bo stylizacje s¹ tu ró¿ne,
od m³odzie¿owych do bardziej stonowanych. Sportowa elegancja ³¹czy bawe³nê z tiulem i koronkowymi
wstawkami, s¹ sukienki wieczorowe, koktajlowe i zwiewne, w stonowanych cytrusowych kolorach, idealne na
upalne lato, d¿insy z „akcentem pazurka” wykoñczone aplikacjami, d¿etami i koronk¹, piêkne, lej¹ce siê jedwabiœcie tuniki, które idealnie tuszuj¹ mankamenty sylwetki, niebanalna bi¿uteria i du¿e, eleganckie torebki, zdolne
pomieœciæ wszystkie niezbêdne drobiazgi.
Barwne ¿ycie 5th Avenue toczy siê nie tylko w sklepie, ale i na Facebook, gdzie Jola postuje wszystkie nowoœci,
kusi nagrodami w konkursach i zbiera pochwa³y od zachwyconych klientek. Pod koniec lipca odbêdzie siê pierwsza z zaplanowanego cyklu imprez, podczas której wy³oniona w jednym z konkursów dziewczyna zostanie poddana Metamorfozie. Stylista, fryzjer, wiza¿ysta, fotograf i oczywiœcie wszelakie ciuchy – do us³ug! Zapewniam Was,
¿e w GTA nie ma takich sklepów, a Jola, oprócz œwietnego gustu i zdolnoœci managerskich, ma ogromn¹ pasjê i
radoœæ z tego, co robi. Ka¿da z Was znajdzie tu coœ dla siebie. Nam, kobietom, nale¿y siê przecie¿ odrobina luksusu... A panom, pewnie ju¿ zupe³nie zamotanym w tych babskich fata³aszkach, pragnê tylko podpowiedzieæ, ¿e
w 5th Avenue mo¿na nabyæ gift certificate! Zróbcie niespodziankê Waszym ¿onom, dziewczynom i córkom,
zapewniam, ¿e bêd¹ przeszczêœliwe! Sklep otwarty jest od poniedzia³ku do pi¹tku od 9.30am do 8.00pm, soboty
10.00am-6.00pm i niedziele 11.00am-5.00pm. Zapraszamy!

Tel: 289-644-5451

Central Parkway Mall

377 Burnhamthorpe Rd. E #30, Mississauga

PO RAZ PIERWSZY W KANADZIE:
SALUTE TO WOMEN BEHIND THE WHEEL

W

iosn¹ tego roku goœciliœmy w Toronto Truck
World, najwiêkszy truck show, jaki co dwa lata
ma miejsce w Kanadzie. Przez trzy dni w
salach wystawowych International Centre prezentuje
siê kilkuset wystawców zwiazanych z transportem drogowym. S¹ producenci, us³ugodawcy, kompanie transportowe, truckerskie media i organizacje. Przez trzy dni
czuje siê potêgê truckingu zebran¹ w jednym miejscu!
Od kilkunastu lat na ka¿dym takim truck show prowadzimy stanowisko prasowe Truck 'N' Roll Magazine.
Jesteœmy jedynymi wystawcami reprezentuj¹cymi
ogromn¹ rzeszê polonijnych truckerów. Zawsze z entuzjazmem i polsk¹ goœcinnoœci¹ staramy siê robiæ to jak
najlepiej.
W tym roku dodatkowo byliœmy sponsorami konferencji przygotowanej przez organizacjê Women in
Trucking, któr¹ to organizacjê popieramy z ca³ego
serca i zachêcamy do zapisywania siê do niej.
Jedn¹ z osób, które prowadzi³y to historyczne, bo
pierwsze w Kanadzie, spotkanie Salute to Women Behind the Wheel, by³a wspó³pracuj¹ca z Truck 'N' Rollem
od lat autorka, dyrekor generalna Owner-Operator’s
Business Association of Canada, Joanne Ritchie.
By³o bardzo serdecznie, bez pompy, ale zarazem
naprawdê wzruszaj¹co. Dziewczyny, które je¿d¿¹ na co
dzieñ, dosta³y czerwone koszulki i na sali zrobi³o siê
purpurowo i rodzinnie. Poproszono, ¿eby wszystkie
wsta³y, a nastêpnie ¿eby usiad³y te, które je¿d¿¹ krócej
ni¿ trzy lata, potem piêæ, dziesiêæ, piêtnaœcie... Czêœæ

usiad³a, reszta sta³a nadal. Nastêpnie siada³y kolejno
te, które przepracowa³y za kó³kiem dwadzieœcia,
dwadzieœcia piêæ, trzydzieœci lat.. a wci¹¿ tu i ówdzie
panie dalej sta³y. Z niedowierzaniem same patrzy³y po
sobie, kiedy okaza³o siê, ¿e ostatnia stoj¹ca kole¿anka
ma sta¿ ponad 40 lat na drodze!
Wspominano te lata, gdy ¿aden truck stop nie by³
przystosowany dla kobiet, gdy stanowi³y dziwowisko,
przedmiot ataków i zaczepek.
Rozmawiano o kolosalnych zmianach na lepsze i o
tym, ile jeszcze trzeba zrobiæ.
By³ poczêstunek, loteria, nagrody, a my, wraz z
Peter Mielzynski Agency (polskie alkohole), ufundowaliœmy bodaj najatrakcyjniejszy prezent wieczoru w
postaci kipiacego dobrami kosza, nazwanego
grzecznie przez organizatorów "Polish delicacies".
Pamiêtajmy, ¿e choæ w truckingu kobiety pracuj¹
g³ównie w administracji, to jednak czeœæ z nich na co
dzieñ zasiada za kó³kiem i przemierza drogi Ameryki,
robi¹c dok³adnie to samo, co mê¿czyŸni. Wywalczy³y
sobie szacunek i nierzadko podziw. Na zdjêciu widzicie
tylko tê garstkê, która by³a na konferencji, tak¹ symboliczn¹ reprezentacjê torujac¹ drogê m³odszym
kole¿ankom, które dopiero przychodz¹ do zawodu.
Wszystkim Women Behind the Wheel sk³adamy najserdeczniejsze podziêkowania i ¿yczenia spokojnej,
bezpiecznej pracy!
Marzena Wiktorowicz, wydawca, woman in trucking.
www.trucknrollmagazine.ca TRUCK 'N' ROLL MAGAZINE
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5 TIPS
TO PREVENT
WHEEL SEPARATION
BY JIM PARK

Research into past incidents shows inadequate maintenance is the root cause of most wheel separation
incidents.

Impact wrenches
are fine for
running wheel
nuts up onto the
studs, but a
torque wrenche
must be used to
set the nuts.
Retorqueing
is highly
recommended,
but few,
apparently,
get around to it.
Photo credit: Jim Park
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eeping your wheels where they belong is simply a matter of process. Manufacturers issue procedure
manuals and update bulletins all the time. The American Trucking Associations' Technology & Maintenance Council has several Recommended Practices related to wheel ends and preventing wheel
separation. Yet wheels manage to part company with their trucks at an estimated rate of two or three
per day across the country.

K

Here are five reminders of what needs to be done when
servicing truck tires and wheels to ensure they do not
separate from the truck.
1. Bearing installation and adjustment
With several types of wheel bearing and hub systems
on the market, it's imperative that technicians use correct procedures for the system in question. TMC's RP
618A, "Wheel Bearing Adjustment Procedures," speaks
to these differences, and provides guidelines for manual bearing adjustment, which list an acceptable bearing end-play of anywhere between .001" and .005".
Bearing manufacturer Timken strongly suggests establishing accurate and repeatable wheel bearing installation/adjustment procedures to ensure consistency
across the fleet. In its Commercial Vehicle Tech Tips
guide on bearing adjustment, it emphasizes the use of
dial indicators to verify adjustment - as does bearing
maker SKF and TMC's RP 618A. But according to several industry sources, that part of RP 816A's nine-step
adjustment procedures is often left out, despite being
one of the most critical parts of the process.
"That's a recommendation for an ideal situation," admits SKF National Sales Manager, John Heffernan.
"Getting techs to use torque wenches was a huge step
for the industry. Use of dial indicators is growing and
more fleets are adopting the practice, but we still have
a long way to go."
Additionally, Heffernan says techs often incorrectly install pre-set or LMS type hub systems, torqueing the
nut down and then backing it off, as they would when
installing conventional single-or double-nut systems.
"That can damage the spacer and the bearings," he
says. "Fleets should work with the techs to ensure they
understand how to install the various types of wheel
end systems they use."
2. Wheel and hub preparation
Before you even think about putting the wheel back on
the truck, the contact surfaces between the hub and the
inner and outer wheels must be absolutely free of dirt,
rust, grease and other contaminants.
"A buildup of foreign material on the wheel end mounting surfaces causes extra thickness in the joint," explains Brandon Uzarek, Accuride's field engineer for
wheels. "The foreign material may settle or work its way
out of the joint, causing the tension in the bolt to decrease, resulting in a loss of clamping force."
Extra care is needed with painted steel wheels. For one
thing, rust can develop under the paint if the finish is

Photo credit: Timken

Most everyone close to wheel and bearing installation
and adjustment advocate the use of dial indicators to
measure correct bearing endplay.
broken, causing flaking. This material can drop out over
time, reducing the clamping force. The coating thickness on a painted wheel is important, too, as coatings
thicker than 3 - 3.5 mils thick can affect the mounting
surfaces and between the bolt holes.
"Excessive coating thickness can lead to a loss of
clamping force and eventually loose nuts and possibly
a wheel loss," cautions Jeff Redding, national equipment and coatings manager at wheel refinisher IMI.
The contact areas must be rigorously cleaned with a
wire brush to remove all foreign material before mounting the wheel. Wheel studs should be cleaned with a
wire brush as well to rid the thread grooves of rust and
foreign material that can affect the torque on the nut.
3. Proper fastener torque
Tighter is not better. Many technicians attempt to
achieve maximum clamping force by applying more
than 500 ft-lbs. of torque without realizing the possible
consequences.
"If a wheel stud is subjected to excessive torque, it is
possible to stretch the stud past its yield point," cautions Uzarek. "If this occurs, the joint will act as if it is
under-torqued and there will be low clamping force."
The best way to avoid this condition is to snug the nuts
and then bring them up to their final torque with a calibrated torqueing device. "Impact guns are not recommended," Uzarek stresses.
TMC's RP 237A, "Torque Checking Guidelines for Disc
Wheels," shows torque fastener recommendations
www.trucknrollmagazine.ca TRUCK 'N' ROLL MAGAZINE
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ranging from 300 to 900 ft-lbs., depending on the wheel
type, fastener and procedure. There is no one-size-fitsall here. Refer to this RP for proper torque ratings and
procedures or consult with the manufacturer.
"Torque is critical due to the fact the stud stretches like
a spring," notes J. David Walters, manager of warranty
and field service at Alcoa. "If the correct torque is not
applied you will not get the correct clamp load. Over
torque is the most common [mistake] in the industry."
4. Re-using previously installed components
Some wheel-end parts can be re-used - provided they
are thoroughly inspected and still in good condition and
within spec. Studs and nuts can be reused as long as
there's no evidence of thread damage or stretching of
the stud due to over-torqueing. A couple of drops of oil
on a clean stud and between the nut and the flange can
help with restoring torquability to new condition. Bearings, however, require special attention.
"Bearings should examined for drag on the rollers and
the overall condition of the bearing assembly," says
Heffernan. "Even the tiniest burr on a bearing roller can
cause havoc with the mating surfaces."
The bolted joint will not stay new forever, especially with
environmental factors that add dirt, debris, and corrosion to the wheel end, warns Uzarek.
"When the wheel end condition deteriorates, the clamping force drops and eventually the nuts, bolts, and other
components will have to be replaced," he says.
5. Daily inspections
Drivers and maintenance staff have a role to play here,
and need to be trained how to keep a watchful eye out
for developing problems.
For example, lubricant leaking from an inner wheel seal
leaves oily streaks on the inside of the inner tire. This
is a sign if lubricant loss that can lead to overheated
and failed bearings.
"During visual inspection, drivers and maintenance personnel should keep an eye out for abnormal tire wear,
evidence of lubrication leaks and lubricant contamination," says Erik Binns, segment business leader for
wheel end engineered products at Stemco. "Hubcap
window discoloration and gasket striation associated
with high temperature operation should also be noted."

Photo credit: Accuride

Most everyone close to wheel and bearing installation
and adjustment advocate the use of dial indicators to
measure correct bearing endplay.

Missing oil caps on the hub caps can allow contamination into the bearings, water, sand, etc., which can lead
to bearing failure.
Fastener tightness cannot be verified without proper
tools, but drivers can look for tell-tale signs a fastener
may be coming loose, such as rivulets of rust extending
outward from a wheel stud, or signs of slippage on the
wheel around the flange nut.
Inexpensive nut position indicators are available that
show the position of the nut relative to an adjacent nut.
Movement of the indicator warns that a nut is coming
loose.
Drivers should physically touch the hubs to get a sense
of how hot they are running. Warm to the touch is normal. Hot to the touch means something is wrong. And
one final note: Retorqueing the wheel somewhere between 10 and 100 miles after wheel service is performed is critically important, but probably the least
observed off all these wheel installation procedures.
And that's how you keep your wheels where they belong.

Jim Park is the technical and regulatory affairs advisor
to the Owner-Operator's Business Association of Canada.
He can be reached at jpark@obac.ca

COMMON RAIL FUEL SYSTEM
Ultra-precise control of fuel injection for
more power and greater fuel efﬁciency.

TURBO COMPOUNDING
MP®8-TC extracts waste heat from the
exhaust and turns it into power to reduce
fuel consumption.

WAVE PISTON
Patented innovative design for more
efﬁcient combustion.

More work, less fuel—introducing the
next evolution in Mack® engines.
Mack® MP® engine advancements mean our trucks work harder, weigh less,
and burn up to 9% less fuel while meeting the new emissions standards
for 2017. It’s another way for you to get more done and stay ahead of the
competition. Never stop improving. MackTrucks.com

NASZE SPRAWY

MELT
MARCIN BARANIECKI
"Mandatory entry level training", czyli obowi¹zkowy - minimum 100-godzinny - kurs przygotowuj¹cy do
praktycznego testu na zawodowe prawo jazdy. Nareszcie jakieœ konkretne dzia³anie w celu wyrwania
pracy zawodowych kierowców z krêgu "general labours", czyli grupy prac, które nie wymagaj¹ ¿adnego
specjalistycznego przygotowania. Wymóg MELT bêdzie obowi¹zywaæ w Ontario od 1 stycznia 2017 roku.

D

o tej pory ka¿dy, kto chcia³ móg³, wejœæ do Ministerstwa Transportu z ulicy i poddaæ siê testowi.
Ró¿ne przypadkowe "szko³y" nauki prawa jazdy
"przygotowywa³y" rzesze kandydatów do tego testu.
Niektórym siê udawa³o, na innych ktoœ tam przymyka³
oko, jeszcze inni podchodzili do testu a¿ do "zmêczenia
materia³u" i po wielu usi³owaniach dostawali wreszcie
upragniony dokument. Takie praktyki by³y kpinami z
naszej pracy, bo w³aœnie przez nie zawód kierowcy
zacz¹³ ulegaæ gwa³townej deprecjacji. Ca³e serie horrendalnych wypadków wskazywa³y wyraŸnie na
koniecznoœæ zmian, naa fakt, ¿e nie ka¿dy mo¿e byæ
kierowc¹, ¿e ten zawód naprawdê wymaga nauki, a
powszechny brak kierowców nie mo¿e usprawiedliwiaæ
przymykania oczu na to, co siê dzieje.
Wszystko to by³o wynikiem ogromnego przyœpieszenia
gospodarki w drugiej po³owie lat osiemdziesi¹tych, a
przede wszystkim deregulacji ontaryjskiego transportu
w 1986 roku.
Dziesiêciolecia poprzedzaj¹ce deregulacjê rynku transportowego to by³ zupe³nie inny œwiat. W Ontario zawodowe prawo jazdy obowi¹zywa³o od 1927 roku.
Natomiast dopiero w 1977 roku wprowadzono
obowi¹zkowe, specjalne testy drogowe, które nale¿a³o
zaliczyæ, aby uzyskaæ prawo kategorii A.
Przedtem praktyka by³a bardzo prosta: wchodzi³o siê
do Ministerstwa, wype³nia³o formularz, p³aci³o i
otrzymywa³o ¿¹dane prawo jazdy. To wszystko. Prawo
jazdy kategorii A nie istnia³o. By³o natomiast "chauffeur
driver license" i ka¿dy móg³ je dostaæ. Nie by³o ¿adnych
szkó³ czy kursów. Kandydat na kierowcê uczy³ siê u
ojca na farmie, u wuja na budowie albo harowa³ jako
pomocnik kierowcy, krzepi¹c siê nadziej¹, ¿e któregoœ
dnia, gdzieœ na bocznej drodze bêdzie móg³ wzi¹æ
kierownicê i trochê popróbowaæ.
To nie by³a ³atwa droga. Najbardziej predystynowani do
niej byli synowie farmerów obyci jako tako z gospodarskimi maszynami i przyzwyczajeni od dzieciñstwa
do ciê¿kiej pracy od œwitu do zmroku.
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Ta ciê¿ka, ¿eby nie powiedzieæ kator¿nicza droga do
upragnionego zawodu budowa³a etykê zawodow¹, a w
nastêpstwie szacunek innych u¿ytkowników drogi.
W pierwszych latach mojego pobytu w Kanadzie spotyka³em siê jeszcze z tymi starymi weteranami, którzy
ju¿ wtedy nie mogli zrozumieæ szybko zmieniaj¹cego
siê œwiata transportu. Po deregulacji transportu w 1986
roku wiêkszoœæ z nich powiesi³a kluczyki na ko³ku i
przesz³a albo na emeryturê, albo do innych zawodów.
Nie mogli ju¿ siê znaleŸæ w nowym œwiecie pe³nym
m³odych rekinów, zmieniaj¹cych siê przepisów i zmian
zwi¹zanych z wymaganiami pêdz¹cej gospodarki.
Nastêpne lata to masowe powstawanie nowych firm
transportowych, których w³aœciciele nie mieli nic a nic
wspólnego z transportem, a jedynie wietrzyli za pieni¹dzem. Trzeba dodaæ - ³atwym pieni¹dzem. A ¿e jak to
mówi¹ "wedle stawu grobla", wiêc ci nowi przedsiêbiorcy zaczêli gwa³townie szukaæ kierowców. Im szybciej, tym lepiej. Brak doœwiadczenia? Nie ma problemu!
Nauczy siê! Byle szybciej na drogê, bo klient czeka.
Brak prawa jazdy? Nie ma problemu - dostanie kopiê
czyjegoœ prawa jazdy i po drodze coœ tam siê poduczy!
Bêdzie jeŸdzi³ jak ta lala!
I tak to by³o. Takie praktyki spowodowa³y, ¿e dziœ mamy
to, co mamy. Prawie codzienne wywrotki, dramaty,
katastrofy, brak jakiegokolwiek poszanowania zawodu,
zepchniêcie go do najni¿szej rangi i ogólne przeœwiadczenie, ¿e przecie¿ trucker to nie zawód! Ka¿dy mo¿e
nim byæ!
Dlatego te¿ ten pierwszy krok w postaci MELT jest
niezwykle wa¿ny. Wa¿ny i potrzebny! Osobiœcie mam
wielk¹ nadziejê, ¿e z biegiem czasu doczekamy siê
kolejnych kroków - mo¿e w postaci stopniowego uzyskiwania prawa jazdy - tak jak to swego czasu by³o w
Polsce, gdy na jedynkê trzeba by³o mieæ trzy lata praktyki na dwójce, a tê z kolei te¿ nie dostawa³o siê od rêki!
Jak na razie cieszmy siê, ¿e wstêpujemy na w³aœciw¹
drogê!

NAJBARDZIEJ WALECZNY
NARÓD ŒWIATA...
Pu³kownik Cezary Kiszkowiak pe³ni funkcjê Attaché Obrony Rzeczpospolitej Polskiej
przy Ambasadzie RP w Ottawie od stycznia 2014. Jest absolwentem Wy¿szej Szko³y
Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu, politologii na Uniwersytecie
Wroc³awskim oraz podyplomowych studiów z zarz¹dzania w sektorze publicznym w
sytuacjach kryzysowych na Uniwersytecie Zielonogórskim. Du¿¹ czêœæ swojej wojskowej s³u¿by odbywa³ w strukturach w CIMIC (Civil-Military Cooperation), dwukrotnie odbywa³ s³u¿bê w strukturach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice
Iraku oraz trzykrotnie w Islamskiej Republice Afganistanu.
Z nami rozmawia o militarnych stosunkach polsko-kanadyjskich, stanowisku Attaché
Obrony oraz o tym, jak wa¿n¹ rolê dla Polski odgrywaj¹ weterani wojenni.
Truck 'N' Roll Magazine: Jaka jest rola Attaché Obrony
Rzeczpospolitej Polskiej przy polskiej ambasadzie?
P³k. Cezary Kiszkowiak: Attaché Obrony Rzeczpospolitej
Polskiej jest przedstawicielem polskiego Ministra
Obrony Narodowej w kraju, w którym urzêduje i jest
zarazem cz³onkiem korpusu dyplomatycznego przy
Ambasadzie RP. W przypadku Kanady odpowiada
przede wszystkim za utrzymywanie i budowanie stosunków pomiêdzy si³ami zbrojnymi obu krajów,
szukanie obszarów, gdzie obydwa kraje mog³yby
podj¹æ wspó³pracê w zakresie wojskowym, wymieniaæ
siê doœwiadczeniami. Ponadto w krajach takich jak
Kanada, USA, Wielka Brytania czy Australia, gdzie
mamy wci¹¿ jeszcze wielu ¿yj¹cych weteranów II wojny
œwiatowej, Attaché powinien byæ wsparciem dzia³añ
Konsula w opiece nad nimi, dbaæ, by ich zas³ugi by³y
w³aœciwie doceniane, dopilnowaæ, by wszelkie uroczystoœci narodowe zwi¹zane z elementami wojskowymi
by³y nale¿ycie uczczone i celebrowane.
Truck 'N' Roll Magazine: Weterani s¹ szczególnie bliscy
Pañskiemu sercu...
P³k. Cezary Kiszkowiak: Spêdzi³em na wspó³czesnych
frontach 32 miesi¹ce i emocjonalnie bardzo siê z weteranami identyfikujê. Uwa¿am, ¿e tym weteranom,
którzy mieszkaj¹ za granic¹, nale¿y siê, aby Ojczyzna
o nich zadba³a, a Attaché Obrony wspiera³ ich
dzia³ania w œrodowiskach polonijnych. Uczestniczê we
wszystkich uroczystoœciach i imprezach organizowanych przez weteranów, staram siê o awanse i odznaczenia, tak by wynagrodziæ i podkreœliæ to, co zrobili
dla Polski. Si³y Zbrojne Kanady s¹ polskim ¿o³nierzom
niezwykle
przychylne.
Najwa¿niejsi
dowódcy
kanadyjscy czêsto podkreœlaj¹ nasze bohaterstwo.
Niedawno z ust Zastêpcy Dowódcy Wojsk L¹dowych
Kanady us³ysza³em, ¿e Polacy w jego mniemaniu s¹
najbardziej walecznym i bohaterskim narodem na
œwiecie. To najpiêkniejsze s³owa, jakie mo¿e us³yszeæ
Attaché Obrony o swoich Si³ach Zbrojnych.
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Truck 'N' Roll Magazine: Na czym polegaj¹ stosunki wojskowe miêdzy Polsk¹ a Kanad¹? Mamy za sob¹ ³adny
kawa³ek historii...
P³k. Cezary Kiszkowiak: Polska i Kanada maj¹ bardzo
d³ug¹ historiê wzajemnych stosunków wojskowych.
Ju¿ w czasie I wojny œwiatowej w Niagara-on-the-Lake
zosta³ utworzony obóz szkoleniowy „Koœciuszko” dla
polsko-kanadyjskich i polsko-amerykañskich rekrutów.
Ponad 20 tysiêcy przeszkolonych ¿o³nierzy zosta³o
wys³anych do Francji, gdzie zasilili B³êkitn¹ Armiê gen.
Hallera. Kanadyjczycy mocno wspierali ideê utworzenia tego obozu, przydzielaj¹c swoich instruktorów oraz
wyznaczaj¹c kanadyjskie dowództwo obozu.
Kolejnym charakterystycznym elementem wspó³pracy
militarnej miêdzy naszymi krajami by³ polski obóz
szkoleniowy w Owen Sound, gdzie szkolono polskich
rekrutów, którzy walczyli podczas II wonjy œwiatowej.
Ponadto Pierwsza Dywizja Pancerna gen. Stanis³awa
Maczka, utworzona w Szkocji w 1942, wesz³a w sk³ad
1 Kanadyjskiej Armii walcz¹cej w Europie.
Polacy i Kanadyjczycy razem walczyli w Normandii,
razem wyzwalali Belgiê i Holandiê. Kanadyjscy piloci
podczas II wonjy œwiatowej transportowali pomoc humanitarn¹ dla walcz¹cej Warszawy w czasie Powstania
Warszawskiego, wielu z nich zginê³o podczas tych
misji. Pod Warszaw¹, w D¹browie Tarnowskiej do dziœ
znajduje siê specjalne miejsce pamiêci, w Ottawie
mamy pomnik w Confederation Park poœwiêcony
wszystkim tym poleg³ym lotnikom, a ka¿dego roku 1
sierpnia o godzinie 11:00 odbywa siê tu uroczystoœæ
upamiêtniaj¹ca ich bohaterstwo. Kanadyjski pilot, jeden
z dowódców s³ynnego Dywizjonu 303, kapitan John
Kent, by³ tak z¿yty z polskimi ¿o³nierzami, ¿e do historii
przeszed³ jako Kentowski. Po demobilizacji polskich
oddzia³ów na Zachodzie w 1947 wielu polskich weteranów przebywaj¹cych w Wielkiej Brytanii nie mog³o wróciæ do podleg³ej komunistycznemu re¿imowi Polski.
Szacujemy, ¿e od zakoñczenia II wonjy œwiatowej do
roku 1956 do Kanady trafi³o oko³o 60 tysiêcy polskich

¿o³nierzy. Tu znaleŸli dom, za³o¿yli rodziny, kszta³cili
siê, pracowali i wnieœli wiele do rozwoju Kanady.
Truck 'N' Roll Magazine: A wspó³czeœnie? W czasach
wzglêdnego pokoju na œwiecie?
P³k. Cezary Kiszkowiak: Kiedy Polska stara³a siê o wejœcie do NATO, Kanada jako pierwszy kraj ratyfikowa³a
nasze przyjêcie to struktur Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego. Po naszym wst¹pieniu do NATO, Kanada
skierowa³a do Polski instruktorów, którzy szkolili strzelców wyborowych i snajperów.
S³u¿yliœmy razem na Ba³kanach, byliœmy nawet w tych
samych obozach wojskowych. W Afganistanie w 2008
polscy ¿o³nierze si³ specjalnych, jak i polskie
œmig³owce, wspierali kanadyjski kontyngent w prowadzeniu operacji w Kandaharze, który by³ kanadyjsk¹
stref¹ odpowiedzialnoœci. Od czerwca 2014 w Polsce
mamy na sta³e, wymieniany rotacyjnie co pó³ roku,
kontyngent „Maple Detachment”, z³o¿ony z dwustu
kanadyjskich oficerów i ¿o³nierzy, którzy w ramach
akcji „Operation REASURRANCE” wspieraj¹ wschodni¹ flankê NATO w tych trudnych politycznie czasach
we wschodniej Europie. To dobry przyk³ad realnej pomocy dla Polski ze strony Kanadyjczyków. Odbywaj¹
siê, oczywiœcie, ró¿norakie konferencje, spotkania,
prelekcje. Kanada w Polsce posiada oddelegowanych
na sta³e swoich oficerów ³¹cznikowych przy naszych
dowództwach i dowództwach natowskich.
Truck 'N' Roll Magazine: Czy polscy ¿o³nierze szkol¹ siê
w Kanadzie?
P³k. Cezary Kiszkowiak: Oczywiœcie. Co roku
kilkudziesiêciu polskich spadochroniarzy przylatuje do
Kanady na szkolenia zimowe na pó³nocy prowincji
Quebec, gdzie mog¹ poznaæ ekstremalne warunki,
które w Europie nie wystêpuj¹ w takim nasileniu. Tak¿e
co roku wysy³amy polskich oficerów na d³u¿sze kursy.
Niedawno po¿egna³em pu³kownika Szymona Koziatka, który zakoñczy³ roczny National Security Program
w Canadian Forces College w Toronto. Kurs uprawnia
do otrzymania stopnia genera³a. Odby³o siê te¿
spotkanie w Konsulacie Generalnym RP w Toronto, w
ramach podziêkowania za opiekê nad polskim oficerem, na które tradycyjnie zaproszono wszystkich oficerów tego miêdzynarodowego kursu, wyk³adowców,
komendanta szko³y oraz oczywiœcie polskich weteranów i œrodowiska polonijne. By³a to ósma edycja National Security Program, w którym bra³ udzia³ polski
oficer. Korzystamy te¿ z kursów sztabowych dla oficerów w stopniu majora, w lipcu przylatuje kolejny oficer na pó³roczny kurs w Kingston. Odbywaj¹ siê
równie¿ kursy jêzykowe w Montrealu, gdzie staramy
siê kierowaæ po kilku naszych oficerów, ¿eby doskonalili swój angielski. To kluczowa sprawa w ka¿dych
stosunkach miêdzynarodowych, tak¿e wojskowych.
Rozmawia³a Kaja Cyganik

Ju¿ ponad dwa miesi¹ce dzia³a pierwszy na œwiecie
podcast po angielsku o Polsce i Polakach na œwiecie
– POLcast, produkowany co tydzieñ przez redaktor
naczeln¹ “Gazety” Ma³gorzatê P. Bonikowsk¹ i webmastera wydania internetowego “Gazety” Tomka
Kniata w Toronto (www.gazetagazeta.com).
Zainteresowanie nim na ca³ym œwiecie jest bardzo
du¿e, bo to project nowatorski, przydatny dla wielu
ludzi, którzy interesuj¹ siê Polsk¹, ale nie znaj¹ polskiego. POLcastu s³uchaj¹ tak¿e Polacy, którzy, jak
mówi¹, dowiaduj¹ siê z niego wielu ciekawych
rzeczy.

POS£UCHAJCIE W TRASIE
O POLSCE I POLAKACH NA ŒWIECIE
MA£GORZATA P. BONIKOWSKA
ngielskojêzyczny, cotygodniowy, pó³godzinny
POLCAST jest barwnym, ciekawym magazynem audio, dostarczanym bezpoœrednio na
komputery, smartfony i tablety.
Ka¿dy odcinek oferuje spotkanie z ciekawymi
ludŸmi, sprawami, miejscami, faktami i wieloma innymi treœciami zwi¹zanymi z Polsk¹ – jej wspó³czesnoœci¹, histori¹, kultur¹, nauk¹, ale tak¿e ciekawymi
zjawiskami wœród Polaków ¿yj¹cych poza Polsk¹ i
fascynuj¹cych powi¹zaniach nie-Polaków z Polsk¹.
Maj¹c ponad 20-letnie doœwiadczenie dziennikarskie i mnóstwo kontaktów na ca³ym œwiecie,
jestem w stanie zaproponowaæ s³uchaczom wiele
bardzo ciekawych historii i spotkañ z ludŸmi, których
nie poznaliby gdzie indziej. To historie z Kanady, USA,
Polski, Europy, a tak¿e z Australii.

A

DLACZEGO PO ANGIELSKU?
Na œwiecie ¿yje oko³o 20 milionów osób polskiego
pochodzenia, z tego 12 milionów w USA, Kanadzie,
Wielkiej Brytanii i Australii. Zaledwie 6% zna jêzyk
polski na tyle, ¿eby swobodnie w tym jêzyku rozmawiaæ.
Na ogó³, media polonijne s¹ w jêzyku polskim i s¹
skierowane do odbiorców znaj¹cych i interesuj¹cych
siê na co dzieñ problematyk¹ Polski. A tysi¹ce ludzi
interesuj¹ siê Polsk¹, lecz nie znaj¹ jêzyka polskiego
– to niepolscy ma³¿onkowie i partnerzy naszych
dzieci, nasi anglojêzyczni koledzy z pracy, uczelni
czy szko³y, ludzie podró¿uj¹cy do Polski czy robi¹cy
w Polsce interesy. Polska staje siê coraz popularniejszym miejscem wyjazdów turystycznych i biznesowych.

DLACZEGO FORMAT PODCASTU?
Rok 2015 by³ okreœlany jako rok podcastów. S¹
one niezwykle popularne, bo to jakby programy radiowe, ale mo¿na ich s³uchaæ w dowolnym czasie i
miejscu. “Downloadujemy”, czyli œci¹gamy je na
tablety, smartfony i mo¿emy ich s³uchaæ jad¹c samochodem, czekaj¹c w poczekalni lekarskiej, gotuj¹c,
spaceruj¹c, æwicz¹c w si³owni. Truckerzy maj¹ du¿o
czasu w trasie, wiêc jest to dla nich idealny towarzysz
podró¿y. Uznaliœmy, ¿e pora na anglojêzyczny podcast o Polsce i Polakach. M³odsze pokolenie s³ucha
podcastów, a i dla starszego, znaj¹cego siê na komputerach, to znakomita forma pozwalaj¹ca na
s³uchanie w dowolnym czasie i miejscu.
JAK ZACZ¥Æ?
Najlepiej najpierw zajrzeæ na nasz¹ stronê internetow¹ www.mypolcast.com i tam obejrzeæ w kategorii
STORY wszystkie historie, które przedstawialiœmy w
dotychczasowych odcinkach. S¹ tam dodatkowe materia³y (foto, audio, wideo, linki, d³u¿sze wersje
wywiadów). Wybieraj¹c z kolei kategoriê EPISODE,
mo¿na ods³uchaæ ka¿dy pó³godzinny odcinek (co
niedzielê publikujemy kolejny). Zapisuj¹c siê na nasz
Newsletter, bêd¹ Pañstwo otrzymywali co tydzieñ informacjê o nowym odcinku. POLcast jest te¿
dostêpny bezp³atnie na iTunes, który co tydzieñ
za³aduje kolejny odcinek na nasz smartfon.
Serdecznie zapraszamy do s³uchania naszego
POLcastu, przekazywania informacji o nim innym,
dzielenia siê z nami uwagami i pomys³ami na
kolejne, ciekawe historie; oto nasz adres mailowy:
contact@mypolcast.com

POLcastu mo¿na s³uchaæ tak¿e na stronie Truck 'N' Rolla www.polishtrucker.ca (dop. redakcji)
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ematem narracji Koncertu Niepodleg³oœci „Poland”
jest s³u¿ba Polaków pod obcymi sztandarami, w
walce zarówno o niepodleg³oœæ Polski, jak i innych
narodów, ze szczególnym uwzglêdnieniem braterstwa
Polaków i Kanadyjczyków w czasie obu wojen œwiatowych. Ma³o kto dziœ pamiêta, ¿e to w Kanadzie, w
Kosciuszko Camp w miasteczku Niagara-on-the-Lake,
powstawa³y zrêby przysz³ej Armii Hallera, której oficerowie szkolili siê w konspiracji na Uniwersytecie w
Toronto. W koncercie przypomnimy kanadyjskich lotników lataj¹cych ze zrzutami dla Powstania Warszawskiego oraz niezwyk³ego ¿o³nierza Armii Krajowej,
urodzonego w Kanadzie syna Polki i wodza plemienia
Szaunisów. Opowiemy te¿ o ewakuacji Kanadyjczyków
po nieudanym desancie pod Dieppe, dokonanej przez
ORP „Œl¹zak” pod dowództwem komandora podporucznika Romualda Na³êcz Tymiñskiego.
W doborze dedykowanego Polonii repertuaru i narracji skupiliœmy siê na niezwyk³ych dziejach naszych
rodaków - od czasów wypraw krzy¿owych Piastów œl¹skich zaczynaj¹c, a na historii Lecha Zondka, Polaka
walcz¹cego z Armi¹ Radzieck¹ w Afganistanie,
koñcz¹c. Obok Tadeusza Koœciuszki i Kazimierza
Pu³askiego – bohaterów Polski i Ameryki, czy Henryka
D¹browskiego – twórcy Legionów Polskich we W³oszech, w Koncercie Niepodleg³oœci „Poland” wspomnimy dziesi¹tki bohaterów narodowych, o których nie
uczono nas na lekcjach historii. Uka¿emy te¿ historiê
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gorzk¹, która do dziœ stanowi temat tabu. To dramatyczne losy Polaków zmuszonych do s³u¿by w znienawidzonych mundurach, którzy nigdy nie wyrzekli siê
swojej Ojczyzny. Wielu z nich stanowi³o póŸniej kadry
nowotworzonych polskich formacji zbrojnych.
W ci¹gu 9 lat pracy nad Koncertem Niepodleg³oœci, jego
twórcy wypracowali swój w³asny styl muzyczny, który nazywaj¹ muzyk¹ hybrydow¹. £¹czy on oryginalne brzmienia
dawnych hymnów i pieœni, z nowoczesnymi aran¿acjami i kompozycjami instrumentalnymi. Wykorzystuj¹ one
elementy klasyki, elektroniki, rocka alternatywnego i
progresywnego, jazzu, poezji œpiewanej, a tak¿e nagrania archiwalne oraz odg³osy natury.
Twórcami Koncertu s¹: doskonale znana torontoñskiej
publicznoœci, polsko-kanadyjska wokalistka jazzowa i
kompozytorka Ola Turkiewicz (dyrektor muzyczny) oraz
prezes Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej - Jacek
„Wiejski” Górski (producent, re¿yser i scenarzysta). W
koncercie wyst¹pi¹ obok Oli, wokalista Grzegorz Wilk,
Marcin Riege (fortepian), Krzysztof Kowalewski (gitara),
Pawe³ Jab³oñski (akordeon), Marcin Ritter (bas) z Polski
oraz z Kanady Rebecca Hennessy (tr¹bka), Sly Juhas
(perkusja) i sekcja smyczkowa.
Koncert Niepodleg³oœci, który w Polsce odbywa siê
pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej, w Kanadzie objêty jest honorowym patronatem
ministra spraw zagranicznych.
Jacek „Wiejski” Górski

TRUCKERSKI KLUB PODRÓ¯NIKA

NOWA FUNDLANDIA
NIEODKRYTY L¥D
KAJA CYGANIK

Droga. To jedno słowo, które rozumiemy i kochamy wszyscy w ten sam niewytłumaczalny, bezwarunkowy
sposób. Moża latać samolotami, można włóczyć się pociągami po Europie, można żeglować przez
niekończący się przestwór oceanu, kiedy jednak zawoła nas Droga, stajemy się wobec tego wołania bezsilni
- pakujemy niezbędne rzeczy i ruszamy sprawdzić, co czeka za horyzontem.
Spakowany sprzêt campingowy, namiot, œpiwory do
minus 20C, bo noce jeszcze ch³odne, choæ jedynie w
okolicach zera. Kuchnia polowa - kuchenka turystyczna i ¿ywy ogieñ. Zabieramy zupy i gulasze w
s³oikach, marynowane jajka przepiórek i opieñki, jesienny ajwar, suszon¹, peklowan¹ wo³owinê. W
planach mamy ryby i homary kupowane w maleñkich
rybackich wioskach od brodatych rybaków i jak najmniej przydro¿nego junk food. Zabieramy te¿ nowoczesny system do filtrowania wody, pozwalaj¹cy piæ
nawet z ka³u¿y, dziesiêciolitrowy kanister na benzynê, pe³nowymiarowe ko³o zapasowe i trochê broni:
maczetê, siekierê, no¿e i spray na misie. Nie wiemy,
co nas czeka, a historii przed wyjazdem nas³uchaliœmy siê mnóstwo. W notatkach zapisa³am: „Buy a
map, talk to the locals, go with the flow”. Jedziemy!
Do North Sydney, sk¹d odchodzi prom do Port aux
Basques na Nowej Fundlandii, docieramy czwartego
dnia pod wieczór. Po drodze zahaczamy o Quebec
City, Zatokê Fundy, która notuje najwiêksze na œwiecie dobowe p³ywy, wyludnion¹ o tej porze roku Wyspê
Ksiêcia Edwarda i Cape Breaton ze s³ynnym Cabot
Trail. Prom - potê¿ny potwór, który pomieœciæ mo¿e
350 samochodów osobowych, b¹dŸ równowartoœæ ich
ciê¿aru, bo w rzeczywistoœci, przed sezonem, na
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Now¹ Fundlandiê p³ynie wiêcej towaru za³adowanego
w trailery ciê¿arówek, ni¿ turystów - dociera do portu
przeznaczenia po siedmiu godzinach. Latem warto
wybraæ ten do Argentii, p³ynie du¿o d³u¿ej, ale
pozwala dotrzeæ w niedaleko St.John’s i zaoszczêdziæ
dwa dni jazdy przez ca³¹ centraln¹ czêœæ wyspy.
St. John’s, stolica prowincji, to miasto niezwykle barwne, i to barwne dos³ownie. Strome ulice, przypominaj¹ce nieco te w San Francisco, utkane s¹
kolorowymi domkami. Podobno pstrokate kolory sta³y
siê tradycj¹, która siêga w zamierzch³e, biedne czasy,
kiedy to rybacy, u¿ywaj¹c farb do malowania kutrów
do ostatniej kropli, resztki wykorzystywali na fasadach
swoich domów. Warto zajrzeæ do Quidi Vidi Village,
gdzie znajduje siê znany w regionie browar, produkuj¹cy od ponad dwudziestu lat s³ynne piwo Iceberg, na
bazie wody lodowcowej. Cape Spear z najdalej
wysuniêtym na zachód punktem Ameryki Pó³nocnej i
Signal Hill ze œwietnym muzeum geologicznym, to
kolejne miejsca, które warto odwiedziæ, a wieczór
spêdziæ mo¿na na George Street, ulicy barów i pubów,
racz¹c siê rumem Screech.
W St. John’s zaczyna siê East Coast Trail, trasa
licz¹ca 256 km, biegn¹ca linearnie wzd³u¿ wybrze¿a
na po³udnie. Przejœcie ca³ego szlaku to niew¹tpliwie

du¿e wyzwanie, ale mo¿na wybraæ kilka krótszych odcinków, takich jak przepiêkna trasa do ruin wioski La
Manche czy piêciokilometrowa pêtla szlaku Skerwink,
niedaleko jednej z naj³adniejszych i najstarszych na
kontynencie, nadmorskich wiosek - Trinity. Najwiêksz¹
atrakcj¹ Wyspy jest jednak Gros Morne National Park.
Szlaki piesze cechuj¹ siê tu niezwyk³ym zró¿nicowaniem: nadmorskie klify, schowane w ska³ach pla¿e i
urokliwe zatoki, gêste lasy, mokrad³a, krystalicznie
czyste jeziora, rw¹ce strumienie, pustynne, ja³owe
niziny i wci¹¿ oœnie¿one szczyty. Najbardziej spektakularne widoki otwieraj¹ siê na szczycie Lookout Trail
oraz na samym Gros Morne Peak, w maju i czerwcu
zamkniêtym dla wêdrowców ze wzglêdu na sezon lêgowy wielu gatunków zwierz¹t, w tym niedŸwiedzi
czarnych, czyli baribali (Ursus americanus). Niezwyk³e jest te¿ jezioro, trzydziestokilometrowy Western
Brook Pond, otoczone fiordami siêgaj¹cymi 650 m, po
których p³ywaj¹ niewielkie turystyczne stateczki.
Na amatorów wêdkarstwa, koneserów homarów i
pieczonych jêzyków dorszy czekaj¹ dziesi¹tki maleñkich, uroczych, rybackich wiosek, gdzie morskie
stwory kupiæ mo¿na prosto z ³odzi. Funt œwie¿ego
homara kosztuje 7,75 CAD. Urzeka prostota, niespiesznoœæ i otwartoœæ mieszkañców wyspy. Nie ma
korków, nie ma wielkich galerii handlowych, nie³atwo
o Tim Hortons. Na stacjach benzynowych mo¿na
kupiæ piwo i whiskey do porannej kawy, wci¹¿ œwietnie
sprawdza siê katalogowa wysy³ka sklepów Sears. Na
granatowych falach Atlantyku ko³ysz¹ siê potê¿ne
lodowce. Woda zamarz³a ponad 15000 lat temu i jest
najczystsz¹ wod¹ istniej¹c¹ na Ziemi. 90% lodowców
zaczê³o swoj¹ podró¿ ponad rok temu, opuszczaj¹c
Grenlandiê i ³api¹c zimny pr¹d Labradoru. Choæ daj¹
wra¿enie spokoju i ciszy, rybacy zostawiaj¹ im sporo
wolnej przestrzeni - taki lodowiec potrafi niespodziewanie obróciæ siê o 180 stopni albo rozpêkn¹æ siê na
kawa³ki, zalewaj¹c kuter lodowat¹ fal¹ i zrzucaj¹c
za³ogê w morsk¹ toñ. Niszcz¹ rybackie sieci i boje, co
roku stanowi¹ powa¿ne zagro¿enie dla ruroci¹gów
pompuj¹cych ropê naftow¹. Istnieje wiêc zawód

po³awiacza lodowców. Kiedy góra lodowa zbli¿a siê
w okolice, gdzie wydobywa siê ropê - po³awiacz
podp³ywa do niej, ³apie na lasso i odci¹ga na bezpieczn¹ odleg³oœæ. S¹ takie piêkne. £ami¹ siê z
suchym, z³owrogim trzaskiem. Lœni¹ arktycznymi odcieniami bieli, seledynowej zieleni i akwamaryny.
Mo¿na je podziwiaæ na Cape Bonavista przy szklaneczce lodowcowego wina w Durell, podczas
wycieczkowych rejsów oferowanych przez lokalnych
operatorów w Twillingate, albo na pó³nocy w L'Anse
aux Meadows - miejscu, gdzie ponad 1000 lat temu
po raz pierwszy zawinêli Wikingowie.
Na Nowej Fundlandii nietrudno te¿ o spotkanie z
³osiem! 123 lata temu ³osi nie by³o tu wcale. W 1904
przywieziono cztery osobniki , bo wprowadzenie
nowego gatunku mia³o przyci¹gn¹æ myœliwych,
nakarmiæ mieszkañców i ruszyæ turystykê. Dziœ jest
ich oko³o 120 tysiêcy. Najwiêcej - w Gros Morne.
Na jednego prawie wesz³am, kiedy wyruszyliœmy na
pierwszy hike. Us³ysza³am w krzakach cichy szelest,
pomyœla³am - pewnie zaj¹c jakiœ albo wiêkszy ptak.
Zrobi³am dwa kroki w ty³, a tam, trzy metry ode mnie
piêkny, okaza³y ³oœ. £oœ-ignorant zaaferowany m³odymi p¹czkami krzewu. Zupe³nie nie przeszkadza³a mu
obecnoœæ ludzi. Tego samego dnia, kiedy wracaliœmy
po ca³odniowej wêdrówce i rozgl¹daliœmy siê za dobrym miejscem na camping, na szosê wysz³a klêpa z
ma³ym ³osi¹tkiem. Samochody zatrzyma³y siê,
wszyscy obserwowali, jak ³osie próbuj¹ przejœæ na
drug¹ stronê. Problem stanowi³a barierka - matka
przeskoczy³a bez wysi³ku, ale ma³e by³o jeszcze
nieporadne, nó¿ki mia³o za krótkie i sta³o zdezorientowane przed przeszkod¹. Napiêcie ros³o, wszyscy
kibicowali ma³emu, który w koñcu zrozumia³ sytuacjê
i przeszed³ pod barierk¹. Chwilê potem razem zniknêli
w zagajniku.
Lato w pe³ni, jeœli wiêc wci¹¿ nie macie pomys³u,
gdzie zabraæ rodzinê na wakacje - ruszajcie na Now¹
Fundlandiê. Mo¿e i daleko, ale przecie¿ dla Was,
truckerów, odleg³oœci to codziennoœæ.
Naprawdê warto!
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29 kwietnia, w Konsulacie RP w Toronto, przy pe³nej sali, odby³o siê
spotkanie autorskie redaktora naczelnego magazynu "Truck ’N’ Roll"
Marcina Baranieckiego, promuj¹ce jego najnowsz¹ ksi¹¿kê "Kasa,
kobiety i inne opowiadania".

WIECZÓR AUTORSKI
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ebranych goœci w imieniu Konsula Generalnego Grzegorza Morawskiego przywita³a Wicekonsul
Magdalena Borowska. Spotkanie z dziennikarsk¹ swad¹ prowadzi³a Marzena Wiktorowicz. Sam autor
i g³ówny bohater wieczoru, Marcin Baraniecki, opowiada³ o ¿yciu emigranta, losach truckerów i swoich
pisarskich pasjach. Wspomina³ rodzinny dom na Podkarpaciu, który dziwnym zrz¹dzeniem losu przetrwa³
wszelkie dziejowe zawieruchy, wojny, rokosze, rebelie i rabacje, a którego klimat oddany jest w tytu³owym
opowiadaniu "Kasa". Postacie w tym, jak i wszystkich innych opowiadaniach, s¹ jak najbardziej realne
(choæ czasami imiona bohaterów celowo zosta³y zmienione), a przytoczone historie zaczerpniête z ¿ycia.
Opowieœci snu³y siê niezwykle ciekawie, bo Marcinowi talentów nie posk¹piono - jest tak samo sprawnym
pisarzem, jak gawêdziarzem, a kolejne anegdo-ty sowicie zakrapia humorem. W czêœci poœwiêconej
pracy w truckingu zapewnia³, ¿e od dziecka chcia³ byæ kierowc¹, ¿e lubi byæ sam na drodze, gdzie mo¿e
siê wyciszyæ, pomyœleæ. Podkreœli³, jak wa¿n¹ rolê w pracy truckera odgrywa wyrozumia³a, m¹dra ¿ona,
i jakie mia³ szczêœcie, ¿e spotyka³ swoj¹ Krystynê. Przyjemnym zamkniêciem spotkania by³o wyznanie
Marcina: Patrzycie Pañstwo na szczêœliwego cz³owieka. W moim ¿yciu wiêkszoœæ pytañ znalaz³a ju¿
swoje odpowiedzi. Nie mam specjalnie wielkich marzeñ, chcê siedzieæ spokojnie na moim backyardzie,
ze szklaneczk¹ scotcha, ju¿ mnie nie ci¹gnie w egzotyczne podró¿e. Mam wspania³¹ rodzinê, g³odni
nie chodzimy i to moje najwiêksze osi¹gniêcie ostatnich szeœædziesiêciu siedmiu lat.
Oficjaln¹ czêœæ spotkania zakoñczy³ mini recital piosenek drogi, przygotowany przez ¿eñsk¹ czêœæ
grupy artystycznej L.E.P Pod Muszk¹ - Annê Adamczewsk¹-Niewulis, Ilonê Kowalik-Urbaniak i Kajê
Cyganik, które wyst¹pi³y z duetem œwietnych muzyków - na gitarze gra³ Zbyszek Dembowski, na akordeonie Eugeniusz Calak. Dalsza czêœæ wieczoru przebiega³a ju¿ w kuluarach, przy tradycyjnej lampce wina
(uk³ony dla Konsulatu RP) i s³odkoœciach, za które dziêkujemy nowej, polskiej cukierni Sweet & Salty
Bakery w Mississaudze. Marcin Baraniecki podpisywa³ ksi¹¿ki, rozmawia³ z czytelnikami i przyjació³mi,
mo¿na te¿ by³o nabyæ jego dwie poprzednie powieœci - "Buldoga" i "Ksi¹¿êta highwayu". Ta druga, jak
podczas spotkania podkreœli³a Marzena Wiktorowicz, jest w pewnym sensie ho³dem oddanym ogromnej
grupie zawodowej, jak¹ tworz¹ polscy truckerzy. Ludzie nietuzinkowi, czêsto wiedzeni u³añsk¹ fantazj¹,
indywidualiœci i poszukiwacze przygód.
Jednym z goœci wieczoru, wœród rzeszy przyjació³ Marcina i mi³oœników jego ksi¹¿ek, by³ Marek Kornaœ, w³aœciciel Nova Printing, dziêki któremu ksi¹¿ka "Kasa, kobiety i inne opowiadania" ukaza³a siê
drukiem. Mo¿na j¹ kupiæ w drukarni Nova Printing (tel.: 905-281-32312550, Goldenridge Road., Mississauga), w ksiêgarniach Pegaz lub w naszej redakcji, dzwoni¹c pod numer: 905-290-2282. To idealna,
lekka, ciekawa lektura na ciep³e, letnie wieczory.
(KC)
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POWIEŒÆ W ODCINKACH

PRETORIANIE
MARCIN BARANIECKI
Kalina zahamowa³ z tak¹ si³¹, ¿e ciê¿ka naczepa zatañczy³a w obie strony. Zaraz te¿ siê wystraszy³, bo takie
nag³e hamowanie mo¿e porozwalaæ i poniszczyæ ³adunek. Te czêœci do turbin by³y co prawda w drewnianych
skrzyniach, ale kto je tam wie?
– Jolka, co ci jest? Mówi³em ci, ¿ebyœ nie jad³a tej sa³atki. Ale siê stru³aœ...
Wysiad³ z trucka i przeszed³ na drug¹ stronê. Jolka (...) blada by³a jak trup, ale suchy, pustynny wiatr przywraca³
jej z wolna kolory.
– Jaka sa³atka? Co ty, Kalina? Ciota mi siê spóŸnia ju¿ trzy tygodnie...
A Kalina w swojej naiwnoœci dalej nie rozumia³ i zapyta³:
– Ciota? To co teraz bêdzie?
A Jolka opar³a siê o trucka i wyci¹gn¹wszy rêce przyci¹gnê³a go do siebie, a jak ju¿ byli bardzo, bardzo blisko
siebie, prawie tak, ¿e jej usta dotyka³y jego ust, cicho powiedzia³a:
– Wiesz, co bêdzie? Bêdziemy mieæ dzidziusia!
(fragment poprzedniego odcinka; Truck ‘N’ Roll Magazine nr 59).
tali w milczeniu, a truck os³ania³ ich od wiatru, który szed³ od wschodu gdzieœ z Utah i nie napotykaj¹c
przeszkód, wia³ rozhulany w poprzek drogi w kierunku interioru. Ch³odno ju¿ by³o i mia³o siê ku wieczorowi,
ale oni stali przytuleni i nie czuli zimna. Ci¹¿a? To co teraz bêdzie? Ale byli szczêœliwi. Czuli to od razu i
czuli razem. Potem ju¿, gdy jad¹c dalej w kierunku Las Vegas rozmawiali i planowali, Kalina znowu siê wyrwa³
ze swoj¹ naiwnoœci¹:
– Ale sama Jolka powiedz – jak to siê sta³o? Przecie¿ uwa¿aliœmy...
A Jolka a¿ wybuchnê³a œmiechem!
– Jak to siê sta³o? Naprawdê nie wiesz, jak to siê normalnie dzieje, g³uptasie? To ja ci powiem: jak siê przez
przesz³o dwa lata jeŸdzi we dwójkê truckiem i œpi w jednym sleeperze, to normalnie zachodzi siê w ci¹¿ê od zapachu diesla! Tak to siê dzieje!
Ma³a Ola urodzi³a siê w osiem miesiêcy od tej paŸdziernikowej rozmowy na pustynnym highwayu w Nevadzie.
Wczeœniej by³ ca³y ocean wydarzeñ, zmian, a nawet ¿yciowych decyzji, które powoli, powoli zaczêly wprowadzaæ
jakiœ ³ad w te pierwsze, imigracyjne, rozwichrzone lata.
Zgodnie z tym, co przewidywa³ Rysiek Tulibabka, sprawa Kaliny odby³a siê w kwietniu 1985 roku. Trwa³o, bo
trwa³o, ale tak to ju¿ w Kanadzie jest, ¿e podejmowanie jakichkolwiek decyzji œlimaczy siê, ci¹gnie jak jesienne
babie lato i przychodzi z trudem i wysi³kiem. Zwykle dlatego, ¿e panuje powszechny strach przed jakimkolwiek
podejmowaniem decyzji. Wydaje siê, ¿e ta zasada dotyczy tak¿e wymiaru sprawiedliwoœci. Kto to wie? Mo¿e i
lepiej, bo ka¿d¹ sprawê bada siê szczególowo, rozwa¿a tygodniami, dyskutuje i dr¹¿y. Mo¿e i lepiej!W ka¿dym
razie – znowu tak jak przewidywa³ Tulibabka – Kalinie zabrano prawo jazdy na rok i dosta³ trzy miesi¹ce do
odsiadki, ale dziêki "lojerowi", który przez parê miesiêcy wyszarpa³ od niego prawie piêtnaœcie tysiêcy, prawdziw¹
odsiadkê zamieniono na areszt w weekendy. Za ka¿dy tydzieñ – jeden weekend. Razem dwanaœcie weekendów!
I to wszystko. Acha, jeszcze cztery punkty karne na konto, ale to ju¿ zrobi³o Ministerstwo Transportu.
W sumie nie by³o za lekko. Kalina dar³ siê w duchu i wrêcz uwierzyæ nie móg³, ile go ta wódka u Zdziarskich
kosztowa³a. Ale tak to bywa. Bywa przecie¿ i du¿o gorzej. Bywa, ¿e za jak¹œ wódkê p³aci siê do koñca ¿ycia, a
zdarza siê te¿, ¿e nawet po ¿yciu, gdy za g³upotê ch³opa p³aci jeszcze wdowa i pó³sieroty, a rodzina stara siê
wymazaæ z pamiêci wspomnienie balownika, który zgin¹³ w pijackim transie.
Z tymi dwunastoma weekendami do odsiadki i bez prawa jazdy trzeba by³o zapomnieæ o je¿d¿eniu. W rozmowach telefonicznych Tulibabka radzi³, ¿eby po skoñczonych dwunastu weekendach Kalina przyjecha³ do
Chicago w wiadomym celu, czyli ¿eby za³atwiæ amerykañskie prawko i zacz¹æ pracê w Stanach. Jolka cierp³a
na tê myœl, bo ani sobie wyobraziæ nie mog³a, ¿e Kalina bêdzie gdzieœ tam œwiatami jeŸdzi³, a ona bêdzie
samiusieñka siedzieæ z niemowlakiem, ale Kalina uspokaja³ j¹, ¿e to tylko na dziewiêæ miesiêcy – do czasu gdy
oddadz¹ mu kanadyjskie. Co to jest w koñcu dziewiêæ miesiêcy? Tyle co ci¹¿a! Normalna cia¿a!
W miêdzyczasie jednak trzeba siê by³o rozejrzeæ za mieszkaniem. Rynek nieruchomoœci rozpala³ siê do
bia³oœci i oboje czuli, ¿e musz¹ coœ kupiæ. Wynajmowanie nie wchodzi³o w rachubê. Wystarczy³y im wspomnienia
z mieszkania na Scarborough. Ma³y domek z du¿ym ogrodem kupili tu¿ przed urodzeniem Oli. Maj by³ ciep³y i
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mi³y, ogródek rozkwita³ i ten malutki domek w po³udniowej Mississaudze jawi³ siê im jak rajski zak¹tek. Zaraz po
przeprowadzce wysz³o jednak mnóstwo rzeczy do naprawy, ale ostatecznie ma siê to, za co siê p³aci, a kupili
naprawdê tanio. Domek by³ prawie piêædziesiêcioletni, ale w sumie zdrowy i przytulny. A poza tym ten wielki ogród
i wolno stoj¹cy gara¿!
Kalina by³ akurat w po³owie swojej odsiadki, ale ¿eby nie zaœniedzieæ od nierubstwa, przyj¹³ siê na budowê i
wylewa³ betony, nosi³ wapno i w ogóle by³ prawdziwym "construction worker". Buciory, brudne d¿insy, obszarpana
koszula i lunch box! Cierpia³ a¿ do bólu, bo gdzie tej zapowietrzonej budowie by³o do otwartych highwayów Zachodu, do œwie¿oœci poranków w Górach Skalistych czy do szumu Pacyfiku. Ale co by³o robiæ!
Rekompensowa³ to sobie trochê paroma piwkami po robocie, gdy zziajany jak pies przychodzi³ wieczorem do
domu. Wchodzi³, brudnymi jeszcze rêkami otwiera³ lodówkê i wyci¹ga³ piwko. Potem trzyma³ je przez krótk¹
chwilê w d³oni, jakby chc¹c siê nacieszyæ, a zaczem pssst – odkrêca³ kapsel i bul, bul, bul ³yka³ g³oœno jak
szpikowany orzechami g¹sior, chocia¿ kto wie, czy jak g¹sior, bo w przeciwieñstwie do tych torturowanych ptaków
na jego twarzy pojawia³ siê wyraz takiej szczêœliwoœci, ¿e prawie natychmiast wyci¹ga³ drug¹ butelkê, a potem
– ju¿ po umyciu r¹k – trzeci¹. Jolka krzycza³a na niego, ¿eby wzi¹³ najpierw prysznic, przebra³ siê i ogarn¹³, a
dopiero potem przy kolacji wypi³ jedno piwko, ale Kalina nic nie mówi³, tylko wypija³ nastêpne – to znaczy ju¿
czwarte – i patrza³ zamglonym nieco wzrokiem. W pi¹tki wieczorem jecha³ kolejk¹ do London, gdzie pos³usznie
meldowa³ siê w wiêzieniu i odsiadywa³ na du¿ej sali swoje weekendy. Wszystko to wyglada³o doœæ ¿a³oœnie i
trzeba sobie powiedzieæ, ¿e nie os³adza³o Jolczynego ¿ycia, ale co by³o robiæ?
Najwa¿niejsze, ¿e rozwi¹zanie by³o blisko, bli¿ej, a potem – z pocz¹tkiem czerwca – nadesz³o!!! Dziewczynka
by³a jak laleczka i Jolka a¿ siê pop³aka³a ze szczêœcia, dzieci¹tko ho³ubi³a, pieœci³a i nacieszyæ siê nim nie mog³a.
Wreszcie jakiœ promyczek, coœ pewnego, sta³ego i jej!
Si³¹ rzeczy myœla³a o Klarci i ³zy kapa³y jej jak groch, ale wszystko to by³o takie skomplikowane, takie pokrêcone, ¿e chwilami myœla³a, ¿e jest bliska wariactwa, wiêc stara³a siê nie myœleæ. Co to jednak znaczy "nie myœleæ"!
Czy matka mo¿e zapomnieæ o swoim dziecku?! O ch³opie tak, ale o dziecku – nigdy! Siedzia³o wiêc w niej to
boleœnie i krwawo, i a¿ do g³êbokiego bólu, który mo¿na by porównaæ do starej, Ÿle zaleczonej rany, która
doskwiera i j¹trzy siê truj¹c¹ limf¹. Ani jej wyleczyæ, ani zaleczyæ, ani usun¹æ!
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I przyszed³ wreszcie weekend ostatniej odsiadki. Potem jeszcze rozmowa z parole officer i ostatnia kolejka
z London do domu. Hurra! Kalina obiecywa³ sobie solennie, ¿e robociarskie buciory spali na œrodku ogrodu i na
budowê nie wróci. Obiecywa³ te¿ sobie natychmiastowy telefon do Tulibabki i wyjazd do Chicago. Niech siê
dzieje co chce, ale musi byæ z powrotem na trasie, znowu s³yszeæ dudnienie diesla i ogl¹daæ wschody i zachody
s³oñca! Musi!
To nie by³ ³atwy czas i po latach we wspomnieniach Kalina niechêtnie do niego wraca³, ale wszystko jakoœ
znajdowa³o powoli swoje miejsce. Kalina pracowa³ dla chicagowskiej kompanii, jeŸdzi³ kompanijnym truckiem,
a w domu by³ rzadkim goœciem.Wszystko to by³o dalece nielegalne, ale co by³o robiæ? Musia³. Tak przynajmniej
mówi³. Prawd¹ jest, i Jolka powtarza³a to a¿ za czêsto, ¿e stokroæ lepiej by³oby znaleŸæ coœ na miejscu – chocia¿by tê budowê – ale Kalina nawet s³yszeæ o tym nie chcia³.
Rysiek Tulibabka dotrzyma³ s³owa i za³atwi³ "numerek", czyli Social Security Number, wys³a³ na zrobienie
prawa jazdy, a potem po¿yczy³ mu trucka na egzamin. Pojecha³ te¿ razem z nim i w ogóle okaza³ siê dobrym
opiekunem. Pewnie, ¿e nie za darmo, oj nie za darmo, ale przecie¿ uprzedza³. A Kalina rwa³ siê do jazdy jak
pies do pe³nej miski i ju¿ nawet nie myœla³, ¿e w d³ugi idzie, byle tylko jak najprêdzej móc jeŸdziæ.
Jesieñ 1985 roku znowu naszpikowana by³a wydarzeniami, ale jedno z nich mia³o jakiœ dziwny, nieznany
Jolce smak. Kaliny nie by³o, bo ca³y czas jeŸdzi³ jak maniak, ale pieni¹dze regularnie przysy³a³, mortgage p³aci³
i w ogóle odrabia³ to, co straci³ przez swój wypadek. Odrabia³ honorarium "lojera", odrabia³ Tulibabkê, odrabia³
wreszcie grzywny, które dosta³ wraz z wyrokiem. Mia³ co odrabiaæ. Do Ontario zje¿d¿a³ rzadko, a nawet jeszcze
rzadziej, i Jolka rzuca³a siê czasem po pustym ³ó¿ku i nogi œciska³a, ¿eby za du¿o nie myœleæ.
A Ola by³a jak anio³ek! Ca³a radoœæ!
Roboty w domu by³o nie do przerobienia i Jolka z braku Kaliny sama malowa³a, reperowa³a, co mog³a, i w
ogóle stara³a siê byæ zajêta. Na spacerach i w sklepie spotyka³a ludzi z s¹siedztwa i z niektórymi wdawa³a siê
nawet w pogawêdki. Jedn¹ z takich s¹siedzkich znajomoœci by³a Kasia Kratel, m³oda Polka z ma³ym Aloisem,
paromiesiêcznym ch³opczykiem. Kasia zosta³a w Kanadzie "na ma³¿eñstwo". Wysz³a za nieco starszego, bo
czterdziestoletniego Niemca. By³a mniej wiêcej w Jolki wieku i ca³y jeszcze czas dusz¹ i myœlami w Polsce. Jej
m¹¿, Armin Kratel, by³ salesmanem u Volkswagena, ale nie u dealera, tylko w VW Credit, departamencie, który
finansowa³ dealerów. Z racji tej pracy musia³ byæ z nimi w sta³ym kontakcie, co wi¹za³o siê ze sta³ymi, czêstokroæ
parodniowymi wyjazdami. Kasia by³a w domu, opiekowa³a siê malutkim, grubiutkim Aloisem, sprz¹ta³a, gotowa³a
i w ogóle robi³a wszystko to, co "porz¹dna Frau" powinna (cha, cha, cha!) robiæ. Pochodzi³a ze Szczeciñskiego
i kiedyœ opowiada³a Jolce, ¿e tak naprawdê to ona jest Niemk¹, bo jej rodzice i dziadkowie mieszkali tam jeszcze
przed wojn¹ i w domu mówi³o siê po niemiecku, ale w 45-tym wyjechali na Zachód. Potem wrócili, bo nie chcieli
zaprzepaœcic domu i w ogóle chcieli byæ na starych œmieciach. Zostali, ale komuniœci przetrzepali im skórê i
prawdê mówi¹c, ledwo przetrwali ten powojenny okres. Tak czy siak, zostali i z biegiem czasu spolszczyli siê
zupe³nie. Kasia mówi³a, ¿e w Polsce skrzêtnie ukrywa³a swoje pochodzenie i ¿e zmienili nawet nazwisko na
polskobrzmi¹ce. Teraz nie ma ju¿ takiej potrzeby. Jest w Kanadzie i nie ma siê co ukrywaæ. Sporo czasu
poœwiêca³a na bieganie, æwiczenia i w ogóle tak zwan¹ kulturê fizyczn¹. Mia³a specjalny wózek na du¿ych
ko³ach, pakowa³a do niego Aloisa i ubrana w legginsy, podkoszulek i kolorow¹ opaskê na w³osy biega³a kilometrami. Bywa³o, ¿e czasami, wracaj¹c z tych d³ugodystansowych æwiczeñ, zagl¹da³a do Jolki na kawkê i ploty.
Dzieci bawi³y siê w kojcu, a dziewczyny mia³y, jak to siê mówi, "girl talk".
Któregoœ przedpo³udnia, gdy Jolka po ciê¿kim sprz¹taniu gara¿u bra³a prysznic, zjawi³a siê Kasia z Aloisem.
– Czeœæ Jolka! Co to, dopiero wsta³aœ?
A Jolka akurat wychodzi³a w szlafroku z ³azienki.
– Jakie wsta³aœ? Zharowa³am siê w tym gara¿u jak jakiœ kocmo³uch. Nie wiem, po co, bo to Kaliny dzia³ka.

Powinien sobie sam swój gara¿ czyœciæ! Ale co, nigdy go w domu nie ma... Co tam, napijesz siê kawki?
– Jasne.
Usiad³y na kanapie i gada³y. Jolka ca³y czas w swoim szlafroku. Rozmowa zesz³a na zdrowie i w którymœ momencie Kasia powiedzia³a:
– To bieganie wzmacnia serce i czujê siê potem tak, ¿e mog³abym robiæ za drwala. Patrz, jak mi mocno bije...
I mówi¹c to, wziê³a ca³kiem naturalnie Jolki rêkê i przy³o¿y³a do swojej piersi. Ale nie tam, gdzie serce, tylko
na biust, i do tego przycisnê³a. Trzymaj¹c j¹, przysunê³a siê do Jolki i drug¹ rêkê miêkkim ruchem po³o¿y³a na
wewnêtrznej stronie go³ego uda Jolki. Delikatnie, delikatnie posuwa³a tê rêkê wy¿ej i wy¿ej... Oddychala przy
tym ciê¿ej i g³oœniej, a jej oczy przymknê³y siê tak, ¿e nie widaæ by³o Ÿrenic.
Jolka zmartwia³a, ale zaraz ¿achnê³a siê:
– Co ty wyprawiasz, Kaœka? Odbi³o ci czy co?! Co ty ze mn¹ chcesz robiæ, œwintucho?
Niby siê œmia³a, ale sytuacja by³a niezrêczna i tak naprawdê nie wiadomo by³o, jak na ni¹ zareagowaæ.
A Kasia szepnê³a gor¹cym, ciê¿kim od podniecenia szeptem:
– ChodŸ, Joluœ, zrobiê ci tak, jak ci ¿aden ch³op nie zrobi³, chodŸ, pozwól...
Ale Jolka och³onê³a. Po pierwszym, dziwacznym dreszczu, który jak muœlin musn¹³ jej nerwami i na u³amek
sekundy przywo³a³ jakieœ ca³kiem nieznane uczucie, otrz¹snê³a siê i wsta³a.
– Kup sobie wibrator! Jak ci ch³opa brakuje, to kup sobie wibrator, ale na mnie nie licz! Coœ ty, ocipia³a?
– Ja mam wibrator, nawet kilka, ale ty mi siê podobasz. Pozwól mi raz i zobaczysz, ¿e bêdziesz happy, happy!
– Przestañ! Uspokój siê! – Jolka ju¿ prawie nie panowa³a nad sob¹. – Mam swojego ch³opa, wystarczy mi!
– Jak chcesz, ale jakbyœ kiedyœ zmieni³a zdanie, to wiesz, gdzie mieszkam. Kaliny nie ma w domu, mojego
Armina tak¿e. Mo¿emy siê czasem zabawiæ!
I w zasadzie na tym siê skoñczy³o. Ale dla Jolki to by³o coœ, czego ani nie zna³a, ani nie wiedzia³a "z czym to
siê je". Po wyjœciu Kasi z Aloisem d³ugo nie mog³a siê uspokoiæ, chodzi³a po domu i wszystko lecia³o jej z r¹k.
– Co za cholera! – myœla³a. – Co za cholera! Niemra wœciek³a! Co ona chcia³a zrobiæ!
Ale tylko tak udawa³a, bo w rzeczywistoœci domyœla³a siê, co ta dziwna kobieta chcia³a czy mog³a zrobiæ. I tak
myœla³a, klê³a, ciska³a siê po pokoju, a¿ z tego wszystkiego rzuci³a siê na ³ó¿ko i rozrycza³a.
P³acz wstrz¹sa³ ni¹ ca³¹ i przywo³ywa³ Klarciê, Wieœka, wyjazd, Kalinê i malutk¹ Olê. Przywo³ywa³ jak¹œ
g³êboko skrywan¹ niedolê, ¿al za czymœ, co minê³o i nigdy nie wróci, ¿al za czymœ zmarnowanym. A jednoczeœnie
– i to by³o najgorsze i zarazem najwa¿niejsze – ten szloch wydobywa³ z najdalszych zak¹tków jej œwiadomoœci
straszne poczucie winy. I powoli, powoli to uczucie zaczyna³o rosn¹æ, potê¿nieæ i przys³aniaæ wszystko inne.
– Jezu, Jezu! – ³ka³a – Przebacz mi, przebacz! Dziecko moje zostawi³am, mê¿a zostawi³am, dom zostawi³am...
A dooko³a panowa³a cisza i tylko malutka Ola bawi³a siê w swoim kojcu.
(ci¹g dalszy w nastêpnym numerze)

DIRECTORY TRUCKERS WELCOME! DIRECTORY
HIRING COMPANIES

TRUCK & TRAILER REPAIRS

Carmen Transportation

Polstar Truck Repairs Inc.

3700 Weston Road, Toronto, ON
Toll-Free: 1-800-857-5166
E-mail: drivers@carmentransportation.com
www.carmentransportationgroup.com

1400 Britannia Road East,
Mississauga, ON
Tel: 905-670- 9889
Fax: 905-670-0117

C.A.T.

Roman's Truck & Trailer Repair Inc.

Contact Recruiting:
Tel: 1-888-596-0211
E-mail: jobscat@cat.ca
www.cat.ca

865 Woodward Avenue
Hamilton, ON
Tel: 905-547-7737

CCT Auto-Trans

1625 Trinity Drive, Units 7 & 8
Mississauga, ON
Tel: 905-696-8227

1960 Baseline Road W., Bowmanville, ON
Contact: hr@cctautotrans.ca
www.cctautotrans.ca

Challenger
Tel: 1-800-334-5142
Fax: 1-888-876-0870
E-mail: recruiting@challenger.com
www.challenger.com

Forbes-Hewlett Transport
156 Glidden Road, Brampton, ON
Tel: (905) 455-2211 Toll free: 1-800-387-5832
Email us in confidence at drive@fhtp.com
www.forbeshewlett.com

Galaxy Transport Inc.
1 Maritime-Ontario Bld., Brampton, ON
Tel: 905-456-9416 Toll free: 1-800-551-8793
E-mail: info@galaxytransport.ca
www.galaxytransport.ca

Trailwood Transport Ltd.
4925 C.W. Leach Road., Alliston, ON
3378 Putnam Road., Putnam, ON
Contact Norma at 1-800-265-1680 ext. 233
E-mail: norma@trailwood.ca / ww.trailwood.ca

Sliwa Truck Repair

Stan Niemczyk Truck Service Inc.
220 Clarence Street
Brampton, ON
Tel: 905-799-2557

TRUCK DRIVING SCHOOLS
TIR Truck Driving School
1945 Dundas Street East, Unit 209
Mississauga, ON
Tel: 905-629-1656 Fax: 905-629-9947
www.tirdrivingschool.com

JEWELLERY & WATCHES
Gresham Jewellers
Rockwood Mall, 4141 Dixie Rd. Mississauga, ON
Tel: 905-625-5332
Quality Watch & Jewellery Repairs,
Fine Jewellery, Custom Orders, Free Estimates

TransAm Carriers
8500A Keele St., Concord, ON
Tel: 416-907-8101 x 4051; Toll Free: 877-907-8101
E-mail: Katrina@transamcarriers.com
www.transamcarriers.com

REAL ESTATE
Wies³aw (Wesley) Niedzielski
Sutton Group Quantum Realty Inc., Brokerage
Cell: 416-726-4089 Office: 905-822-5000
E-mail: niedzielski@sympatico.ca

George Jurek Or³owski
Broker, Royal LePage
Office: 519-747-2040
Direct: 226-220-5226 or 1-866-783-6280
george@livinginkw.com

YOUR HEALTH & WELLNESS
Poradnictwo psychologiczne
Marzena Wiktorowicz
Tel: 905-896-8074
Poradnictwo indywidualne, terapia ma³¿eñska,
k³opoty wychowawcze, depresje, alkoholizm.

Physiotherapy & Acupuncture
Wlodek Witt
Tel: 416-918-2440
Physiotherapy and Acupuncture
Scarborough, ON

Reverse Aging Clinic
2065 Dundas St. E. Unit 101, Mississauga
905-624-6777 www.ReverseAgingClinic.ca

