Innovation
that moves you.

Volvo Trucks’ new SuperTruck concept vehicle offers a glimpse into the future of fuel
savings, achieving a remarkable 88 percent freight efficiency improvement with fuel
economy topping 12 mpg. Many of the innovative aerodynamic solutions featured in
this project can already be found in the Volvo VNL. And our new powertrain will offer
additional fuel savings by featuring the SuperTruck’s wave piston design, common-rail
fuel injection system and turbo compounding.
Learn more: Supertruck.VolvoTrucks.ca

Fuel Efficiency

Volvo Trucks. Driving Progress
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WHO WE ARE & WHAT WE DO
Our background
Truck 'N' Roll Magazine is a Canadian publication
for owner-operators, company drivers and other professionals of Polish descent working in the trucking
industry in Ontario.
Since 1999, Truck ‘N’ Roll has been dealing with
different aspects of the industry and addressing the
issues that are unique to the trucking lifestyle. It provides Polish-Canadian trucking professionals with
regular access to information regarding products,
services, employment, finances, health, family, recreation, and many other issues that are relevant to their
livelihood.

Readers
The estimated 10,000 Polish-Canadians in Ontario’s trucking industry form one of its largest ethnic
groups. They are ambitious, hardworking people,
who, regardless of their original profession from their
country, pursued careers in trucking--and follow high
work standards established in this sector of the economy. Truck 'N' Roll Magazine is a Canadian publication specifically targeting this audience.

Distribution
Truck ‘N’ Roll Magazine is distributed free of
charge in southern Ontario at many industry-specific
locations, such as truck stops, transport companies,
truck driving schools, truck service centres, as well
as at various points of distribution of Polish press
such as Polish Cultural Centre, deli shops, book
stores, etc. We also attend most of the major local
conferences, and we are present at the Truck World,
the ExpoCam and the Fergus Truck Show.

Quick facts
Published in English & Polish / 4 issues per year /
20,000 copies annually / full colour / high-gloss paper
/ dimensions 6.5'' x 9.5'' /
We invite you to promote your company on the
pages of our magazine and benefit from the exposure
within the Polish-Canadian trucking community.
Roman Wiktorowicz,
Publisher
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OD REDAKTORA

WANKEL I DIESEL
MARCIN BARANIECKI,
EDITOR-IN-CHIEF
Mam kolegê, który nie ma s³uchu i naprawdê nie umie œpiewaæ, ale mimo to chodzi na wszystkie koncerty, musicale i opery - i ca³y czas podœpiewuje. Œpiewa sobie ró¿ne arie operowe.
Zawsze zastanawia³em siê, sk¹d to siê bierze, bo przecie¿ jak ktoœ nie ma zdolnoœci matematycznych,
to nie zabiera siê za udowadnianie jakichœ skomplikowanych twierdzeñ.
A jednak! Tak to w ¿yciu bywa, ¿e ci¹gnie nas to, czego nie znamy i co wydaje siê nam niedostêpne.
Zaklinamy rzeczywistoœæ.
Podobnie jest ze mn¹. Nigdy nie mia³em szczególnych zdolnoœci technicznych. Wiele razy przekona³em
siê o tym. Niemniej mechanika ci¹gnê³a mnie od zawsze. Moim marzeniem, a nawet pewn¹ obsesj¹, sta³
siê projekt odrestaurowania starego trucka. Chodzi³em jak w transie. Wreszcie kupi³em starego Ramchargera, ksi¹¿kê obs³ugi, ró¿ne pomoce i instrukcje i zacz¹³em siê uczyæ i dokszta³caæ. Muszê przyznaæ, ¿e
projekt wyszed³ ca³kiem niczego sobie, a dodatkowo otworzy³ mi oczy na ró¿norodnoœæ zagadnieñ motoryzacyjnych. Pozna³em dziêki niemu wielu ciekawych ludzi, zapaleñców, domoros³ych geniuszy, którzy w
ma³ych gara¿ach potrafili dokonywaæ technicznych cudów. Szczerze ich podziwia³em.
Wiêkszoœæ z nich wiedzia³a, ¿e pracujê w transporcie i je¿d¿ê Mackiem. Roztrz¹sali wiêc ze mn¹ mechaniczne problemy trucków, jak co naprawiæ, co robiæ w takiej sytuacji, a co w innej, co kupowaæ, jak specyfikowaæ nowego trucka itd.
W czasie jednej z takich rozmów ktoœ zacz¹³ mówiæ o silniku Wankla. Chodzi³o o jego stare NSU Spider
z 1966 roku z takim w³aœnie silnikiem. Piêkny, dwudrzwiowy kabriolet z czterobiegow¹ skrzyni¹. To by³o jedyne wówczas auto, w którym u¿ywano wankla. Z ca³¹ pewnoœci¹ silnik by³ ma³y, lekki, prosty i wydawa³o
siê - bardzo efektywny. Pomimo tych i innych zalet, wady przewa¿y³y i wankel nie znajdowa³ chêtnych.
Tylko garstka firm zajê³a siê nim na krótki czas. Audi, Citroen, Mercedes, Chevrolet... Najd³u¿ej walczy³a
Mazda, u¿ywaj¹c go w ca³ym szeregu swoich modeli, ale i ona podda³a siê trudnoœciom technicznym.
W miêdzyczasie toczy³a siê walka o przetrwanie. Pomimo wielu minusów wankel by³ interesuj¹cym produktem. W po³owie lat 60. sprawa nabra³a przyœpieszenia, bo Armia Zjednoczonego Królestwa zaczê³a
siê rozgl¹daæ za ma³ym, wysokoprê¿nym silnikiem. W³aœciciel NSU opowiada³ to wszystko z pasj¹ i "ogniem
w oku".
- To mog³aby byæ prawdziwa rewolucja - mówi³. - Nie tylko dla wojska, co tam wojsko! Dla transportu!
Dla twojego Macka tak¿e - dodawa³ z powa¿n¹ min¹. - Przecie¿ wszystkim truckerom chodzi o obni¿enie
wagi, prawda? Przecie¿ gdy truck l¿ejszy, to mo¿na wzi¹æ wiêkszy ³adunek, a co za tym idzie, wiêksze
pieni¹dze, nieprawda¿?
Koledzy zarzucili mnie pytaniami, ale na wszystkie mieli gotowe odpowiedzi. Wankel-diesel wydawa³
siê fantastycznym rozwiazaniem.
- Najbli¿ej wygranej - mówi³ dalej kolega od NSU - okaza³ siê koncern Rolls-Royce, który skonstruowa³
silnik o wadze 939 funtów i mocy 350 KM, cztery razy mniejszy od podobnego silnika dieslowskiego. RollsRoyce by³ przygotowany do produkcji jednostek o mocy do tysi¹ca KM! Nie wdaj¹c siê w szczegó³owy opis
techniczny, taki silnik móg³by byæ krokiem milowym na drodze technicznych zmian w truckach.
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Wszystko to dziœ sprawy dawne, przebrzmia³e. Wankel-diesel nie doczeka³ siê nagród i medali. Co siê
z nim sta³o, nikt z moich kolegów - nawet w³aœciciel NSU - nie wiedzia³. Tak to jest, ¿e wiele innowacji gubi
siê gdzieœ na deskach konstruktorów albo w szafach tych, którzy mieli inne interesy i postanawiali ulokowaæ
swoje pieni¹dze gdzie indziej.
Przypomnia³em tê historiê dlatego, ¿e ca³kiem niedawno ogl¹da³em trucki 2018. Freightliner, Kenworth,
Peterbilt. Kolega szuka³ czegoœ nowego. Na parê lat przed emerytur¹ postanowi³ "pójœæ na ca³oœæ" i kupiæ
coœ naprawdê "dobrego"! Ta dobroæ przejawia³a siê g³ównie w cenie, ale muszê przyznaæ, ¿e trucki by³y
wspania³e, z milionem "gwizdków i dzwonków", chromem, skór¹, stal¹ itp. Nie mog³em siê nadziwiæ iloœci
zmian, które nast¹pi³y w produkcji ci¹gników siod³owych. Ju¿ nie mówiê o czasach Bedfordów i GMC z lat
czterdziestych, które mia³y brezentowe daszki nad kabin¹, deszcz chlupota³ po desce rozdzielczej, a w
zimie kierowca literalnie zamarza³ na œmieræ, bo ogrzewania po prostu nie by³o! Ju¿ nie mówiê nawet i o
czasach sprzed trzydziestu, czterdziestu lat. Ale te nowe, przysz³oroczne wozy to zupe³nie inny gatunek!
Jakby Coœ z innej planety!
Postêp techniczny jest fascynuj¹cy! Jedne rozwi¹zania znajduj¹ sobie drogê do powszechnej produkcji,
inne gin¹, a jeszcze inne, mimo ¿e dobre, nie s¹ wprowadzane...
Tak by³o i z wanklem-dieslem Rolls-Royce'a. Stara historia, która jeszcze bardziej przyci¹gnê³a mnie do
mechaniki, chocia¿ akurat do niej - jak ju¿ powiedzia³em - nigdy nie mia³em wiêkszych zdolnoœci.
Zreszt¹ tak, jak i do œpiewania.

Marcin Baraniecki,

www.trucknrollmagazine.ca
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WYWIAD

JAK W RODZINIE
Z Andrzejem Olendrem na temat firmy Trailwood Transport,
w której jeŸdzi od paru lat, rozmawia³ Marcin Baraniecki.

Nie jest ³atwo znaleŸæ dobr¹ firmê. Kierowcy zmieniaj¹ je jak rêkawiczki, skacz¹ z jednej do drugiej i w
konsekwencji trac¹ czas i szarpi¹ sobie nerwy. Firma, która traktuje kierowcê z respektem i ze zrozumieniem, a jednoczeœnie p³aci uczciwie i na czas jest "na wagê z³ota".

A

ndrzej Olender - owner operator z przesz³o dwudziestoletnim sta¿em znalaz³ tak¹. Po ró¿nych
doœwiaczeniach w innych kompaniach dosta³ siê
do Trailwood Transport w Alliston, Ontario.Chocia¿
Firma œwiadczy ró¿ne us³ugi - z przewozami na platformach w³¹cznie - to transport czêœci samochodowych
stanowi jedn¹ z jej specjalnoœci.
W ci¹gu wielu lat pracy w transporcie Andrzej Olender
w g³ównej mierze tym siê w³aœnie zajmowa³. Tak siê
akurat z³o¿y³o. Trzeba dodaæ, ¿e z³o¿y³o siê dobrze,
bo wiadoma rzecz - firma ceni kogoœ, kto zna siê na
tym, co robi, ma doœwiadczenie i nie musi byæ prowadzony "za r¹czkê".
Trasy s¹ w miarê krótkie. Ontario, Ohio, Michigan, Indiana. Mo¿na liczyæ na czêste noce w domu, a przecie¿
wiadomo, ¿e to jest niejednokrotnie cenniejsze od pieniêdzy. W Trailwood jednak na pieni¹¿ki te¿ nie mo¿na
narzekaæ, bo s¹ na czas i bez problemu, a oprócz tego
z corocznym bonusem, który przydaje siê, powiedzmy,
przy wyjeŸdzie na letnie wakacje. Wiadomo - w przewozach czêœci samochodowych zdarzaj¹ siê coroczne,
wolniejsze okresy, a wtedy mo¿na zaparkowaæ trucka i
pojechaæ na tydzieñ czy dwa na rybki, grzybki albo na
cottage!
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Trailwood Trasport jest firm¹ rodzinn¹ i panuj¹ w niej
szczere, uczciwe stosunki. I to te¿ jest wa¿ne, bo przecie¿ kierowcy lubi¹ wiedzieæ, czego siê trzymaæ. Nie
chc¹ byæ zaskakiwani, niepotrzebnie stresowani i traktowani jak kolejne numery. Równie wa¿ne jest te¿ to,
¿e dyspozytor jest profesjonalist¹ i nie wymaga
niemo¿liwoœci. Wiemy przecie¿, ¿e w ró¿nych firmach
ró¿nie z tym bywa.
Transport czêœci samochodowych ma swoje przywileje.
Jednym z nich jest ³atwoœæ przekraczania granicy. W
Trailwood to firma za³atwia wszystkie papiery. Kierowca
przeje¿d¿a granicê bez stresu, kontroli i straty czasu.
Ile to jest warte, wiedz¹ najlepiej ci, którzy przeszli
przez ró¿ne piekie³ka niekoñcz¹cych siê formalnoœci.
A poza tym kompania dba o sprzêt. Naczepy s¹ bez zarzutu. Nikt nie mo¿e sobie pozwoliæ na przestoje. Pewnie, ¿e mog¹ siê zdarzyæ, ale dobrze jest zredukowaæ
tak¹ mo¿liwoœæ do minimum.
To tylko parê uwag na temat firmy, która dzia³a i rozwija
siê od 1984 roku. Andrzej Olender nie szczêdzi na jej
temat ciep³ych s³ów. Zarówno on, jak i jego Freightliner
Columbia dobrze siê w niej czuj¹!

TRUCKERSKIE ¯YCIE

GDY NIE MO¯NA
POWIEDZIEÆ "NIE"
MARCIN BARANIECKI

Okreœlenie "forced dispatch" je¿y kierowcom w³osy na g³owie!
Myœlê, ¿e wielu z nas doœwiadczy³o go na w³asnej skórze.

P

arê s³ów wprowadzenia. Tak siê jakoœ z³o¿y³o,
¿e w ci¹gu ca³ej mojej tak zwanej kariery zawodowej zawsze mia³em za du¿o pracy! Wiem, ¿e
powinienem siê cieszyæ. Wielu z moich znajomych
mówi³o mi nieraz:
-To¿ to szczêœcie! Nie masz co narzekaæ!
Prawdê mówi¹c, nie by³em ¿adnym wyj¹tkiem! W takiej
sytuacji by³o i jest wielu truckerów. Pewnie, ¿e iloœæ
pracy niekoniecznie oznacza wiêksze pieni¹dze, bo to
przecie¿ wy¿sze podatki, wiêksza mo¿liwoœæ awarii,
szybsze zu¿ycie sprzêtu, a nade wszystko zdrowia niemniej w ogólnym rozrachunku jest oczywiste, ¿e lepiej mieæ za du¿o roboty, ni¿ za ma³o. To nie ulega
kwestii!
No wiêc ja zawsze mia³em za du¿o! By³y chwile, ¿e
marzy³em o tym, aby dyspozytor wys³a³ mnie do domu
z uwag¹, ¿e nie ma nic do roboty, wiêc "idŸ do ¿ony i
dzieci...", ale przez trzydzieœci piêæ lat do takiej sytuacji
jakoœ dziwnie nigdy nie dosz³o! Za to zawsze by³y jakieœ dodatkowe, nag³e ³adunki, jakieœ dostawy, jakieœ
nie cierpi¹ce zw³oki trasy do jakiegoœ "goddamn"
miejsca, gdzie czeka³ jakiœ narwany magazynier, który
musia³ te swoje palety wys³aæ teraz, zaraz i ju¿! Bo¿e,
jak mnie to wtedy z³oœci³o! Zw³aszcza w okresie œwi¹t
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Bo¿ego Narodzenia! Dzieñ wigilijny, gdzieœ tam w domu
¿ona przygotowuje kolacjê, a tu dyspozytor z lisim uœmiechem mówi:
- WeŸ trailer taki a taki i jedŸ szybko tam i tam, ale pamiêtaj, ¿e musisz byæ przed ósm¹, bo oni zamykaj¹
wczeœniej!
- Przed ósm¹?! Przecie¿ ja mam wigiliê i s¹ Œwiêta i
chcia³bym chocia¿ trochê posiedzieæ w domu!
- Taaak? No to idŸ do domu, ale pamiêtaj, ¿e po tych
twoich œwiêtach ja ci ju¿ roboty nie gwarantujê!
To jest w³aœnie tak zwany "forced dispatch"! To jest
szanta¿ stosowany wobec kierowców!
Jeszcze ca³kiem niedawno s¹dzi³em, ¿e takie praktyki
nale¿¹ do przesz³oœci. By³y norm¹ w zamierzch³ych latach dwudziestych i trzydziestych i w³aœnie dlatego powsta³y wtedy zwi¹zki zawodowe kierowców. Ale teraz?!
Wprawdzie jeszcze w latach osiemdziesi¹tych takie
metody stosowano w Kanadzie nagminnie, ale zdumia³em siê, s³ysz¹c o tym parê miesiêcy temu! A jednak to prawda!
"Forced dispatch", który polega na zmuszaniu kierowców do pracy jest nielegalny, ale ci¹gle jest obecny i ma
siê dobrze!
A przecie¿ kierowca odpowiada za wszystko, co siê

mo¿e na drodze zdarzyæ! Jeœli wyje¿d¿a w trasê zmêczony, wbrew przepisom o czasie pracy, jeœli wyje¿d¿a
niesprawnym sprzêtem, jeœli bierze niezabezpieczony
³adunek, bez odpowiedniej dokumentacji itp., to w razie
kontroli czy wypadku bêdzie za to odpowiada³!
Nie dyspozytor, który wyda³ polecenie! Nie on! On zawsze bêdzie mia³ wyt³umaczenie:
- Kierowca mia³ wypadek? Móg³ nie jechaæ! Jego
sprawa!
Ale w rzeczywistoœci to "móg³ nie jechaæ" ma zupe³nie
inn¹ wymowê! Nie jest ³atwo odmówiæ! S¹ sp³aty, mortgage, niepracuj¹ca ¿ona, dzieci... Pamiêta siê, jak to
siê kiedyœ by³o bez pracy, chodzi³o od jednej firmy do
drugiej... Wiêc ten i ów zaciœnie zêby i powie: "Dobrze,
pojadê..."
Ja wiem, ¿e takie stawianie sprawy wygl¹da trochê
blado, ¿e powinno siê mieæ odwagê odmówiæ i odejœæ,
ale niewielu - naprawdê niewielu - mo¿e i chce sobie
na to pozwoliæ. Mimo œwiadomoœci , ¿e pracy jest du¿o
i ca³y czas tr¹bi siê o braku kierowców. Tak to jest.
Pamiêtam, jak jeden z takich kapo-podobnych dyspozytorów zmusza³ kierowcê do wyjazdu w trasê. Kierowca by³ ju¿ "poza logbookiem", ale dyspozytor wzi¹³
od niego ten jego logbook, podar³ go na oczach wszystkich i powiedzia³:

- Teraz ju¿ jesteœ legalnie. Otwieraj now¹ ksi¹¿kê, bierz
trailer i zasuwaj!
Ile¿ razy by³em œwiadkiem scen, w których dyspozytor
podniesionym g³osem mówi³:
- Jak nie chcesz jechaæ, to parkuj trucka i mo¿esz ju¿
nie wracaæ!
I ciekawe, ¿e w tym wszystkim kierowca jest bardzo samotny i prawie pozbawiony jakiegokolwiek wsparcia.
Znane s¹ przypadki, kiedy kierowcy, chc¹c przekonaæ
o swojej racji, sami zg³aszali siê do kontroli i raportowali
z³y stan techniczny pojazdów, którymi zostali zmuszeni
do wyjazdu. Ale jedynym skutkiem by³y mandaty i w
konsekwencji punkty karne! Oficerowie DOT-u mieli tê
sam¹ odpowiedŸ, co dyspozytor:
- Trzeba by³o odmówiæ i nie jechaæ. Odpowiadasz za
bezpieczeñstwo na drodze!
I tak zamyka siê ko³o, z którego nies³ychanie trudno siê
wyrwaæ! Wiedz¹ to ci, którzy je¿d¿¹. Jeszcze raz powtarzam: "forced dispatch" jest nielegalny i musimy zrobiæ wszystko, ¿eby go zwalczaæ. Rzecz tylko w tym, ¿e
w naszej pracy jest ogromnie du¿o "szarych stref", w
których nasze zachowania mog¹ byæ ró¿nie t³umaczone i oceniane.
Zostawiam Was z tym otwartym tematem, ale nie
opuszczajmy r¹k i wiedzmy, ¿e "na koniec dnia" to my
jesteœmy odpowiedzialni. Za wszystko.
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GUEST COLUMN

THE GOOD
OLD DAYS?
JOANNE RITCHIE EXECUTIVE DIRECTOR
OWNER-OPERATOR'S BUSINESS ASSOCIATION OF CANADA

Why does life so often look better through a rear-view mirror? I admit I like the look of the Louisville
Fairgrounds, site of the Mid-America Trucking Show, in my rear-view mirror, come Saturday afternoon.
After a gruelling five days of press conferences and meetings amidst miles of carpeted aisles and
acres of glitzy tradeshow booths, it feels good to leave it all behind. But many of us are inclined to
look back through the metaphoric rear-view mirror of time and pine for what we consider the good
old days.
The lyrics of Gladys Knight’s version of Try to Remember come to mind: “Why does it always seem the
past is better? We look back and think the winters
were warmer, the grass was greener, the skies were
bluer, and the smiles were brighter. Can it be that it
was all so simple then?”
I get my share of calls along this line, but at the truck
show in Louisville I spent some time with one of our
‘seasoned’ life members, a sixty-something fellow
whose good-old-days would have been the late nineteen seventies and eighties. He was unhappy with the
nature of the job today and how there seems to be
less camaraderie among drivers. Specifically, he bemoaned the fact that few drivers will stop and help another driver anymore, whether he or she is broken
down, having trouble backing in somewhere or even
trying to slide a set of trailer bogeys.

ingly admits that he likes his automated manual transmission.
Playing devil’s advocate, I pointed out that those old
70s- and 80s-vintage engines did well if they made it
250,000 miles before needing an in-frame or an overhaul compared to today’s engines (when they aren’t
sidelined by a funky sensor) that will easily run a million miles before you have to open one up (notwithstanding ERG cooler problems). “At least you could
fix those engines on the side of the road without a laptop,” he reminded me.

As we talked, it became clear that what he really
missed where the days when drivers had more discretion in their routes and deciding when to stop,
maybe to spend some time over lunch with a friend
one hadn’t seen in a while. “Those days are long
gone,” he said. “When we’re stopped too long, we get
a call from dispatch wanting to know why we aren’t
moving.”

The threat of automation has my friend worried too.
He’s been reading too many newspapers. The mainstream press reports that the occupation of truck
driver could become a thing of the past, once automated driverless trucks take to the highways. The fact
is, there will be pretty limited applications for that technology, and in any case, it’s still at least a decade
away. My friend, now in his mid-sixties, needn’t worry
about being replaced by a black box. Even at its most
basic (adaptive cruise control with assisted steering),
the technology will cost forty- to fifty-grand per truck,
according to Bendix. No fleet is going to lay out that
kind of money and still pay a driver to sit there and
watch the steering wheel swing from side to side.

He was also on about today’s equipment and how unreliable it is, how the electronic invasion has made it
all but impossible to fix anything short of changing a
fuse or a windshield wiper blade. He definitely isn’t a
fan of the advanced safety systems designed to prevent roll-overs or rear-end collisions, but he grudg-

It’s really the pace of change that my friend is anxious
about, and who isn’t? Technology, automation, telematics and connectivity, have changed trucking – or at
least the trucks – more in the past five years than in
the previous 50, and that trend will continue as we
move forward. But what hasn’t changed much is how
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trucking is done. It’s still about 1,300 miles from Toronto
to Winnipeg, another 800 miles to Calgary, and 600
miles beyond that to Vancouver. Many drivers are fed
up with running cross-country and having to layover
somewhere on the way home doing a reset. If Toronto
and Winnipeg are still the same distance apart, why
isn’t it still a comfortable two-day drive each way, or a
nice four-day work week?
We used to truck like that before deregulation priced all
the established carriers and their terminal networks out
of the market. A return to relaying loads in a hook and
drop scenario would be good for those drivers who
don’t like extended tours of duty. The freight would actually move across the country faster if the relays were
properly scheduled, because carriers could cut at least
two off-duty periods from the travel time.

inflexibility of HOS is. He doesn’t disagree that some
level of driver monitoring is not a bad idea, and he even
concedes that the job is physically easier today that 20
or 30 years ago.
And as strange as it may sound, as bad as we think
they are, these days will become, in Gladys’ words, “the
good old days of our children.” Twenty-five years from
now, today’s young drivers will be grumbling about
something – maybe their hyper-drive systems have too
many unreliable sensors. But one thing is certain: their
jobs will be as different then as ours are today from
those of the 70s and 80s. It’s all a matter of perspective.

Joanne Ritchie is executive director of OBAC. How nostalgic
is your perspective? E-mail her at jritchie@obac.ca or call
toll free 888-794-9990.

Gone would be the real pressure on drivers to make
customer appointments with 15-minute windows, and
so too would be the additional pressure put on drivers
by their carriers to keep the freight moving, no matter
what. With a return to that good part of the old days,
ELDs would ensure that drivers have predictable
schedules to follow, and no more pressure from dispatch to keep pushing when weather or traffic conspires against them.
With all that’s changing, even my grumpy friend agrees
that trucks are more comfortable and capable today.
He agrees that ELDs really aren’t the problem, but the
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GUEST COLUMN

GET TO KNOW
TRUCKING HR CANADA
ANGELA SPLINTER LEADS TRUCKING HR CANADA

The trucking industry is a people business. And so is Trucking HR Canada. Our mission is to ensure the
trucking and logistics industry attracts, recruits, and retains the right people.
Our role, as a national not-for profit organization, is to
ensure the industry has the skilled workforce needed
for today, and into the future.
We are a partnership based organization. We work
closely with industry associations, with various levels
of government, and with other industry stakeholders
with an interest in our mandate.
Some readers may recall the Canadian Trucking
Human Resources Council (CTHRC) – Trucking HR
Canada replaced this organization in 2013, resulting
in a more focused approach for industry, and streamlined programming.
Today, the programs and services offered by Trucking
HR Canada are more important, and relevant than
ever.
The immigrant population is strong in trucking – on par
with the national average actually (with the Polish population well represented I might add). But, there are
other numbers with respect the trucking workforce that
are worth looking at:
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- The average of a truck driver is nearing 49 years of
age
- Millennials, or those aged 18-35, are now the largest
cohort in the Canadian workforce, yet still largely
under-represented in trucking.
- Women represent 48% of Canada’s labour force, yet
only 3% of truck drivers are women, and various office
positions are just under 15%
This of course poses issues for the industry at large,
but also poses specific HR issues that individual fleets
should be aware of. Here are some of them:

Challenges of the aging workforce:
The aging workforce not only presents a shortage
issue, but for those mature drivers that may want to
work a little longer, it poses additional challenges in
terms of the various disabilities and physical limitations that develop naturally with age. In trucking, we
are seeing more people with mobility restrictions, diabetes, sleep apnea, and more. As our population
ages, the number of people with disabilities will only
grow. Today, fleets that adapt to this reality with things
like part-time work arrangements and ergonomic ac-

Photo credit:

commodations will see higher retention rates. Making
accommodations need not be costly. Studies show
that the most common accommodations are modified
or reduced work hours and job redesign.

Attraction, recruitment and retention of
young people:
This is without a doubt a large challenge for the industry. We simply are not getting enough young people
in. It starts first with recognizing that you need a youth
recruitment and retention strategy, followed up with
doing a little homework. Young people today are coming into the workforce with different expectations, and
work styles. And, in trucking we have four generations
working side-by-side. The potential for workplace
conflict is real, and is happening, and looking at ways
to better manage this will help you.
Assessing the demographics in your workforce is a
good first step. Following that, engaging your employees in identifying any workplace challenges gives you
information you need to make required changes. It
starts with commitment, and then you need to follow
through.

The Top Fleet Employers Program is in its fourth year.
Our goal in developing the program was to recognize
fleets that have good HR practices in place, and
demonstrate a consistent commitment in this regard
– and consistency in this regard is reflected through
the development and implementation of effective HR
policies and programs.
We also saw a need to project a positive image of this
industry as we strive to attract a new generation of
employees. Based on what we see in applications
year after year, – there are many positives to highlight.
The more fleets that participate, the better.
Above all – never lose sight of the fact that the industry is a people business. And, feel free to look to
Trucking HR Canada to help you in doing that.
To learn more about how you can ensure you are focused on your people please feel free to contact
Trucking HR Canada for more information.
Visit our website at: truckingHR.com to learn more
about our project and programs—including our new
professional development webinar series, and make
sure to subscribe to our newsletter to stay informed!

Image of the Industry:
This is a much broader issue that many think goes beyond their areas of responsibility. You are likely focused on running your own business.Then reality,
however, is that we all have a role to play in ensuring
that we portray a positive image of the industry, and
showcase the economic benefits the industry offers.
Maintaining a high level of professionalism within your
own fleet matters. And, placing a high value on HR
does too. Another program you may want to consider
is our Top Fleet Employers Program.

Angela Splinter leads Trucking HR Canada, a
national not-for-profit organization dedicated to
addressing the human resources challenges and
opportunities in the trucking and logistics sector.
You can follow Angela directly at
@AngSplinter. She can be reached by e-mail:
info@truckinghr.com.
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NEW TECHNOLOGIES

NAVISTAR
SUPERTRUCK
BY JIM PARK

CatalIST makes creative use of existing
systems, relying less on advanced
technology for its impressive gains.
Photo credit: Jim Park

The unveiling of Navistar's SuperTruck in late September completes the first round of the Department
of Energy's fuel efficiency improvement demonstration project. Like the three others before it, Navistar's truck, dubbed "CatalIST," exceeded the DOE's goals by some margin. CatalIST achieved a freight
efficiency improvement of 104% compared to the baseline vehicle, a Brake Thermal Efficiency rating
of 50.5% and it achieved 13 mpg in real-world over-the-road and urban duty-cycle test runs.

A

erodynamics played a huge role in the efficiency gains, while advanced technology such
as kinetic energy recovery, off-engine accessory drives, variable speed compressors and lightweighting shared the rest of the glory. Navistar also
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brought some clever solutions to traditional problems
that, as far as we can tell, are unique among the four
SuperTruck projects.
"We engineered the aerodynamic design back to

drickson, and the trailer suspension giving the truck an
airfoil-like top profile.
"It's really tough to get trailer manufacturers to cross
that bridge," says Opperman. "At speeds above 50
mph, we drop the front and rear suspension by 1.5 to 2
inches. The boat tail at the rear helps to reduce the low
pressure area at the base of the trailer, too. That relatively small shape change is very good for air flow."
Additionally, the windshield is highly raked and curved
for a very smooth frontal profile. The side fairings on
the tractor are highly sculpted and the trailer features
nose treatment and the Ventix Drag Reduction System
from Wabash, which is essentially a vented side skirt.
There is also a bogey fairing in front of the trailer axles.
Overall, Opperman says the aero treatments yielded a
50% reduction in aero drag compared to the baseline
unit.

ADVANCED TECHNOLOGY
Navistar made wide use of kinetic energy recovery and
off-engine accessory drives to reduce or eliminate load
on the engine. The air compressor, for example, is
clutched and runs only when the truck is not under
power, such as when braking or coasting. Rather than
a traditional compressor governor, Navistar's system
engages the compressor clutch any time the pressure
is below 120 psi so the air reservoirs are constantly
being topped up. Opperman says the GPS-based predictive cruise control system's three-mile look ahead
capability constantly searches for opportunities to engage the compressor and to harvest energy through an
engine-mounted 15-kilowatt generator that powers a
bank of 48-volt batteries.

front," says Dean Opperman, chief engineer for advanced vehicles and the supertruck group at Navistar. "We are pretty well tapped today on what we can
do with the tractor alone until we clean up the trailer.
Once we did the trailer, speaking in relative numbers,
a 2-3% improvement on the tractor became an 810% improvement because of the overall reduction
in drag on the rear of the trailer."
Engineers got closer to the highly desirable teardrop
shape by lowering the ride height of the air-overspring steer axle suspension, developed by Hen-

The 48-volt battery is linked with a unique three-voltage
bus for specific purposes. There's a 48-volt bus for
charging and energy storage, a 12-volt bus that powers
hardware such as lighting, radio, etc., and finally there's
a 24-volt system dedicated to a 24-volt super-capacitor
that provides the power for the 24-volt starter. The
truck's engine shuts off when the vehicle is stopped at
a red light, but restarts the moment the throttle is applied. The big super-capacitor releases a lot of energy
for each start cycle. These are very light and recharge
very quickly.
The truck has a lot of extra electrical energy available,
so it's put to work driving things like the 48-volt HVAC
compressor and two 48-volt fans mounted ahead of the
AC condenser in the cooling package. That eliminates
some engine load, weight and system complexity.
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Sculpted tractor fairings smooth the transition over the drive
wheels, while the vented skirts save weigh and maintenance.

Photo credit: Jim Park

There are two evaporator units, one for the cab, the
other for the sleeper. With the lighter cooling load
from the sleeper alone, the system can run efficiently
all night on the energy recouped during the previous
day's operation.
The driveline on the truck is a 6x2 tag configuration,
with unique two-way load-biasing capability. It will automatically load the driven axle to a higher weight by
transferring suspension pressure to that axle at
launch or whenever a traction event is detected. At
highway speed more weight is shifted to the tag axle
because those tires are typically rib tires which have
lower rolling resistance than a traction tire.
The drive axle ratio is 1.91:1, which Opperman calls
the "one of the tallest axle ratios ever produced for a
commercial vehicle." It's from Dana, by the way.
That's coupled to a direct drive transmission, giving
the truck an engine speed of 1,050 rpm at 65 mph.
Another unique feature of Navistar's CatalIST is a
pressurized cooling system; not the 15-25 psi we see
in normal trucks, but significantly higher.
This permits higher coolant temperatures without localized boiling. That's good from a durability perspective, but higher operating temperatures (210-220
degrees F) also improve engine efficiency and more

18

TRUCK 'N' ROLL MAGAZINE ww.trucknrollmagazine.ca

importantly almost eliminate fan-on time.
"Predictive cruise pitches in here to optimize cooling
needs when climbing a hill by "preconditioning" the
engine by speeding up the water pump to cool the
engine to a lower temp before the big power demand
begins," Opperman says.
As far as weight reduction goes, engineers managed
to carve 2,700 pounds off of the tractor and 1900
pounds from the trailer. Some weight went back on
for the aero kit, but the net weight reduction was in
the order 3,500 pounds for a calculated 10% improvement in freight efficiency (increased payload
potential).
As we have noted in previous SuperTruck reports,
the improved efficiency provided by low-friction lube
and bearings, 6x2 drive axles, etc. and the vast reduction in aerodynamic drag has lowered the horsepower required to maintain highway cruise speed.
Opperman says the CatalIST requires a mere 75 hp
to move 65,000 pounds down a flat road at 65 mph.
That's less than a third of what was needed 15 years
ago with a classic-styled truck.
"Because the torque and horsepower requirement is
so small, thanks to the aero improvement and low-

friction drivetrain, the backup torque, driveabilty and
gradeability is not as much of an issue here," he says.
"That said, we can't down-rate too far because you still
need torque and horsepower to climb hills and pull the
weight at speed."
This truck used a 475 hp, 1,850 lb-ft, N13 engine
equipped with a prototype exhaust-based waste heat
recovery system using ethanol as the working fluid. Opperman says at 75 horsepower at highway cruise
speed there's not a lot of engine heat generated so
there's not a lot of waste heat to go after.
"The technologies are fighting each other," he says. "It's
very difficult to harvest energy in an efficient way. In the
test cell we have seen between 1% and 2% fuel economy improvement out of a WHR system, but in a reallife road application there's not a lot of heat to recover."
Engineers managed 50.3% thermal efficiency with
WHR while their baseline truck was 42.5%. That improvement came with WHR, but the thermal efficiency
improvement without WHR was still 49.5%. That's a lot
of complex technology for an improvement of just 0.8%.

The trailer bogey fairing takes the trailer tandems nearly
right out of the aerodynamic drag equation.

Navistar's SuperTruck, like the three that were unveiled
previously, demonstrates the gains that are possible
with aerodynamics and some advanced technology.
But Navistar's effort showed some real creativity in the
use of the variable ride height, the 48-volt charging system, the high-pressure cooling system and the two-way
load biasing 6x2 drive axles, rather than relying on advanced technology like WHR.
What we see on this truck has some near immediate
potential for some dramatic energy savings.
"We're just scraping the surface of what we have available to us far as operating knowledge," says Opperman. "When we start putting smart systems in place,
such as this cooling system, it gives us levers to optimize the vehicle in ways that look very realistic."

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

An air-over-composite-spring front suspension allows for a lower
ride height at highway speed while maintaining roll stiffness.
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NASZE SPRAWY

JAK OTWORZYÆ
W£ASN¥ FIRMÊ
TRANSPORTOW¥
MARCIN BARANIECKI

Ci, którzy myœl¹ o rozpoczêciu niezale¿nej dzia³alnoœci transportowej musz¹ przejœæ przez doœæ zagmatwan¹ d¿unglê przepisów i wymaganych dokumentów. Przede wszystkim jednak, musz¹ byæ do takiej decyzji przygotowani psychicznie i materialnie. I nie wystarczy chwilowa frustracja z powodu
dotychczasowej pracy! Nie wystarczy jeden z³y dzieñ czy jedna scysja z dyspozytorem. Nie wystarczy
wewnêtrzne przekonanie, ¿e jesteœmy lepszymi biznesmenami ni¿ nasz dotychczasowy pracodawca i potrafimy prowadziæ firmê lepiej ni¿ on. Nie wystarcz¹ same chêci bycia na swoim. To wszystko jest dalece
niewystarczaj¹ce!

N

ajwa¿niejsze bowiem jest zrozumienie i zaakceptowanie tego, ¿e w³asna firma wyssie z nas
wszystkie si³y i ca³¹ energiê. A mo¿e nawet wiêcej. Musimy mieæ œwiadomoœæ faktu, ¿e nie bêdzie regularnych czeków, gotowych ³adunków, ustalonych
relacji z klientami i wszechogarniaj¹cego parasola
firmy, w której teraz pracujemy jako owner-operator. To
wszystko skoñczy sie jak uciête no¿em. Koniec.

Zostanie w³asna g³owa - tak d³ugo jak jeszcze bêdzie
siedzieæ na karku, w³asne pieni¹dze - tak d³ugo jak
jeszcze bank bêdzie chcia³ udzieliæ nam kolejnej
po¿yczki i w³asna odpornoœæ psychiczna - tak d³ugo
dopóki i ona nie powie "nie"!
Zostaniemy sami - trzeba to od razu wyraŸnie powiedzieæ, ¿e nikt nam w naszym przedsiêwziêciu nie
pomo¿e. Przeciwnie. Wszyscy bêd¹ chcieli uszczkn¹æ
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coœ dla siebie, wyrwaæ nam kolejne parê czy parê tysiêcy dolarów i nikomu, naprawdê nikomu nie bêdzie
zale¿a³o na tym, ¿ebyœmy przetrwali. No mo¿e tylko
naszej rodzinie.
W porz¹dku. Jesteœmy na to wszystko przygotowani,
mamy pieni¹dze i w miarê szczegó³owy plan biznesowy. Zaczynamy.
Dla porz¹dku musimy przyj¹æ pewne ramy dzia³ania
naszej firmy. Otó¿ po pierwsze jesteœmy rezydentami
Ontario, a po drugie chcemy, aby nasza firma mog³a
dzia³aæ na terenie ca³ego kontynentu pó³nocnoamerykañskiego. To za³o¿enie jest wa¿ne, poniewa¿ przepisy
w poszczególnych prowincjach i terytoriach ró¿ni¹ siê.
Podobnie, trochê inne przepisy obowi¹zuj¹ w Stanach
i Meksyku. Bêdziemy wiêc mówiæ o zak³adaniu firmy w
warunkach ontaryjskich.

Oto poszczególne etapy procesu. Chronologia mo¿e
ulec ró¿nym zmianom, bo niektóre dokumenty trzeba
za³atwiaæ jednoczeœnie.
1. Rejestrujemy firmê. Najlepiej korporacjê - ale nie koniecznie. Korporacja jest bezpieczniejsza, bo w przypadku klêski - czy mówi¹c wprost, finansowego krachu
- wierzyciele mog¹ jedynie szarpaæ maj¹tek firmy, a nie
nasze personalne aktywa. Innymi s³owy, w takich dramatycznych chwilach nasz dom - o ile go posiadamy zostanie uratowany.
2. Wystêpujemy o CVOR czyli Commercial Vehicle Operator's Registration. W tym celu musimy wype³niæ aplikacjê CVOR, przedstawiæ dowód istnienia naszej firmy,
zap³aciæ 250 dolarów op³aty i zdaæ pisemny test. Na test
zg³aszamy siê dopiero po tym, jak Ministerstwo Transportu zaakceptuje nasz¹ aplikacjê i otrzymamy list o dopuszczeniu. I to mo¿e zaj¹æ oko³o szeœciu tygodni. Po
zdaniu testu dostajemy certyfikat CVOR, na którym bêdzie data wa¿noœci. Kopie tego certyfikatu musz¹ byæ
w ka¿dym pojeŸdzie, które s¹ czy bêd¹ na stanie naszej
firmy. Jednoczeœnie (bo w gruncie rzeczy prawie
wszystko musimy robiæ jednoczeœnie) kupujemy trucka
czy trucki, znjadujemy komapniê ubezpieczeniow¹ i
aplikujemy o ubezpieczenie - tak dla pojazdów jak i kierowców. To ubezpieczenie musi byæ zarejestrowane w
Federal Motor Carrier Administration (FMCSA); dokonuje tego kompania ubezpieczeniowa.
3. Rejestrujemy nasze pojazdy w IRP czyli The International
Registration Plan. Jeœli mamy tylko jednego trucka, to
bêdzie nas to kosztowa³o w granicach 175 dolarów, ale
trzeba zaznaczyæ, ¿e stawki ulegaj¹ zmianom.
4. Aplikujemy o US DOT Number i o MC Number. Te dokumenty dotycz¹ dzia³alnoœci na terenie USA i s¹ przyznawane przez Federal Motor Carrier Safety Administration.
5. Kolejnym dokumentem, o który siê staramy, jest BOC-3,
czyli tzw. "blanket of coverage". Ten dokument jest wydawany przez amerykañskie w³adze federalne.
6. IFTA, czyli International Fuel Tax Agreement, jest nastêpnym dokumentem, który dotyczy zu¿ywanego przez nas
paliwa w czasie przejazdu przez ró¿ne stany i prowincje.
To jeszcze nie wszystko. Jeœli planujemy przejazdy
przez Nowy Meksyk, Kentucky, Oregon i Nowy Jork bêdziemy potrzebowali na to specjalnych pozwoleñ.
Bêdziemy te¿ musieli zaopatrzyæ siê w numery PAPS i
PARS, transponder potrzebny w czasie przekraczania
granicy, specjalne pozwolenie na przewo¿enie niebezpiecznych ³adunków - bo przecie¿ nie mo¿emy wyklu-

czyæ, ¿e coœ takiego nam siê przytrafi, i manifesty
ACE/ACI. Tak, zdajê sobie sprawê, ¿e wszystko to
wygl¹da bardzo skomplikowanie, ale akurat w tej materii
³atwo o pomoc, bo w Ontario mamy parê dobrych firm,
które specjalizuj¹ siê w³aœnie w tym - tzn. w otwieraniu
firm transportowych i za³atwianiu wszelkich formalnoœci.
Jasne, ¿e nie œwiêci garnki lepi¹, wiêc jeœli koniecznie
chcemy siê sprawdziæ i jednoczeœnie zaoszczêdziæ parê
tysiêcy dolarów, to mo¿emy spróbowaæ samemu.
I teraz dochodzimy do najwa¿niejszego. No wiêc mamy
ju¿ otwart¹ firmê, gotowego do pracy trucka i wszystkie
potrzebne dokumenty. Teraz musimy zacz¹æ zarabiaæ!
Nasi klienci s¹ najwa¿niejsz¹ czêœci¹ naszego przedsiêwziêcia. To oni zadecyduj¹ o powodzeniu firmy.
Otwieraj¹c j¹, mieliœmy ju¿ jakiœ plan. Plan oparty na
znajomoœci rynku. Mieliœmy realnych czy mo¿e potencjalnych klientów, którzy byli gotowi powierzyæ nam
swoje ³adunki. Jeœli jednak nie mamy klientów i nie jesteœmy w stanie ich znaleŸæ - bêdziemy "skazani" na
komputerowe programy, które s¹ powszechnie dostêpne i przy pomocy których mo¿emy znaleŸæ interesuj¹ce nas ³adunki. To jednak temat, który podejmê w
nastêpnym wydaniu.

TRUCKERSKI KLUB PODRÓ¯NIKA

DROGA PRZEZ PIEK£O
KAJA CYGANIK
Codzienna walka o prze¿ycie na drogach to problem
nie tylko najwiêkszych metropolii i nieznoœnie zakorkowanych arterii. W rzeczywistoœci autostrady
uwa¿ane za najbardziej niebezpieczne le¿¹ wysoko
w górach, z dala od cywilizacji. A jak wiemy
wszyscy – kierowca kierowcy nierówny.

Pomimo to, ¿e najlepiej rozwiniêt¹ siatkê dróg i autostrad maj¹ Stany Zjednoczone, tytu³ tej najbardziej
zat³oczonej na ca³ym kontynencie pó³nocnoamerykañskim nale¿y do naszej, ontaryjskiej 401, nazywanej Autostrad¹ Króla. Czy króla ¿ycia czy œmierci, sprawa
dyskusyjna, ka¿dego roku ginie tu kilkadziesi¹t osób.
Natê¿enie ruchu drogowego i czêste, mocne, porywiste
wiatry, nag³e mg³y i ciê¿kie œnie¿yce zbieraj¹ swój plon.
Prowadz¹ca z Windsor do granicy prowincji Quebec
401, na odcinku mijaj¹cym Toronto, uznawana jest nie
tylko za najbardziej zakorkowan¹ w Ameryce P³n., ale
tak¿e za najszersz¹ i jedn¹ z trzech najbardziej ruchliwych na œwiecie. Wed³ug statystyk Federal Highway
Administration, dzienny ruch na odcinku miêdzy Weston Road a Hwy 400 znacznie przekracza liczbê
500000 pojazdów. W liczbie tej mieœci siê œrednio
10000 trucków dziennie. To jednak nie 401 jest
uwa¿ana za najbardziej niebezpieczn¹, a drogi
po³o¿one w rejonach œwiata, gdzie "diabe³ mówi dobranoc".
Œwiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) ustanowi³a
lata 2011-2021 œwiatow¹ dekad¹ bezpieczeñstwa na
drogach, wraz ze wzrostem ruchu roœnie œwiadomoœæ
problemu, spore pieni¹dze inwestowane s¹ w kampanie spo³eczne, mimo to wci¹¿ w wypadkach drogowych
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na ca³ym œwiecie rocznie ginie oko³o 1,3 miliona osób.
Drogi uwa¿ane za najniebezpieczniejsze to najczêœciej
jedyne korytarze transportowe dla danego regionu, wymagaj¹ce nie tylko mistrzowskich umiejêtnoœci, ale
tak¿e nie lada odwagi, sk³onnoœci do ryzyka i stalowych
nerwów.
Sichuan-Tibet Highway, droga ci¹gn¹ca siê na
przestrzeni 2,142 km miêdzy chiñskim Chengdu a tybetañsk¹ Lhas¹, z³¹ s³awê zdoby³a dziêki b³otnym
osuwiskom, kamiennym lawinom i nieprzewidywalnym
warunkom atmosferycznym. To regularna trasa wielu
kierowców trucków, prowadz¹ca przez szerokie,
otwarte przestrzenie usiane tybetañskimi, tradycyjnymi
domostwami, obrysowane majestatyczn¹ koron¹ gór.
Sceneria zmienia siê dramatycznie, gdy droga krêtymi
zakosami pnie siê w górê, trawersuj¹c czternaœcie
szczytów o œredniej wysokoœci 4500 m n.p.m. Na 38 kilometrach pokonaæ tu trzeba 99 ostrych zakrêtów. Temperatura spada, spada te¿ ciœnienie, pojawiæ siê mo¿e
choroba wysokoœciowa. Œnieg, lód, marzn¹ce deszcze
i wiatr króluj¹ przez niemal dziesiêæ miesiêcy w roku.
Najtrudniejszy odcinek zabiera ¿ycie 7500 kierowców
na 100000, a przy utrudnieniach i niespiesznym tempie, zwa¿ywszy na fakt, i¿ brak tu asfaltu, ca³a podró¿
zaj¹æ mo¿e nawet i 15 dni. W sezonie deszczowym

b³oto potrafi uwiêziæ samochody i ciê¿arówki na wielokilometrowych odcinkach – tu najwiêksze niebezpieczeñstwo stanowi jednak nie aura, a konflikty i walki
wybuchaj¹ce co chwilê wœród znudzonych kierowców
– kradzie¿e, bójki, nêkanie czy porwania dla okupu s¹
znacznie gorsze ni¿ b³otne pu³apki. Wysoki poziom adrenaliny i ryzyka rekompensuj¹ niezapomniane
wra¿enia. Tak dramatyczne widoki trudno znaleŸæ
gdziekolwiek indziej, choæ porzucone tu i ówdzie wraki
rozbitych pojazdów nie pozwalaj¹ zapomnieæ siê w
piêknie krajobrazu.
Niesamowit¹ i niebezpieczn¹ chiñsk¹ drog¹ jest
tak¿e ta prowadz¹ca przez tunel Guoliang - wyryta w
skalistych górach si³¹ i determinacj¹ mieszkañców niewielkiej osady Guoliang. Zanim w 1977 roku otwarto
trasê przez tunel, do odciêtej od reszty œwiata wioski
dostaæ siê by³o mo¿na jedynie trudn¹, strom¹, skaln¹
œcie¿k¹. Aby wyryæ tunel mieszkañcy Guoliang sprzedali swoje zwierzêta domowe, by zakupiæ potrzebne
narzêdzia – g³ównie m³otki i d³uta. W najtrudniejszych
odcinkach prace posuwa³y siê w tempie jednego metra
na trzy dni. Trud siê op³aca³, bo wioska sta³a siê du¿¹
atrakcj¹ turystyczn¹ regionu. Tunel ma 1,2 km
d³ugoœci, 5 m wysokoœci i 4 m szerokoœci. Nie ma tu
wprawdzie du¿ego ruchu, ale zwa¿ywszy na konstrukcjê ryzyko jest spore. Z³¹ s³aw¹ wœród kierowców, bo
nieliczni turyœci patrz¹ na ni¹ z zupe³nie innej perspektywy, cieszy siê Karakorum Highway, zbudowana z
rz¹dowych funduszy droga ³¹cz¹ca Chiny z Pakistanem. Oficjalnie jest to najwy¿ej na œwiecie po³o¿ona,
wyasfaltowana trasa (do granicy z Pakistanem, gdzie
twarda nawierzchnia znika), która w najwy¿szym miejscu przecina prze³êcz Khunjerab na wysokoœci 4,693m
npm. Wytyczona wzd³u¿ by³ego Jedwabnego Szlaku,
spektakularna i porywaj¹ca zapiera dech w piersiach,
ale tak¿e nara¿a przeje¿d¿aj¹cych na osuwiska ziemne
i powodzie blokuj¹ce przejazd. Sporej odwagi wymaga
tak¿e hinduska Zoji La – regularnie uczêszczana
górska trasa w zachodniej czêœci Himalajów, ³¹cz¹ca
Ladakh z Kaszmirem, stanowi¹ca czêœæ Indian National Highway 1D miêdzy Srinagarem i Leh. Czêsto zamkniêta w czasie zimy przechodzi przez 3,528m npm,
a najwiêksze zagro¿enie stanowi¹ tu hinduscy kierowcy, znani z bezmyœlnej, brawurowej jazdy, braku poszanowania jakichkolwiek regu³ ruchu drogowego,
chaotycznoœci i nadmiernego u¿ywania klaksonów.
Nie tylko azjatyckie wysokogórskie bezdro¿a napawaj¹
lêkiem najlepszych kierowców. Podobnie rzecz ma siê
z prze³êcz¹ Stelvio, najwy¿sz¹ przejezdn¹ prze³êcz¹
we w³oskich Alpach Wschodnich. Droga powsta³a tu
ju¿ w latach 1820–1825, podjazd od strony pó³nocnej
to 24,3 kilometra przy œrednim nachyleniu 7,4 procent,
zawieraj¹cy 48 ponumerowanych zakrêtów. Daje to
rzadko spotykane na innych alpejskich drogach
przewy¿szenie trasy wynosz¹ce ponad 1800 metrów.

Walory prze³êczy wykorzystywane s¹ podczas wyœcigów kolarskich Giro d’Italia, a droga mia³a swoje piêæ
minut w programie "Top Gear" (uznana za "najlepsz¹
na œwiecie drogê do jazdy samochodem" przez brytyjskiego dziennikarza motoryzacyjnego Jeremy Clarksona), ma te¿ "zagraæ rolê" w scenie poœcigu w
kolejnym filmie o Jamesie Bondzie.
Najbardziej znan¹, legendarn¹ wrêcz, drog¹
œmierci w Ameryce Po³udniowej jest Coroico (zwana
te¿ Yungas) w Boliwii. Przez wiele lat utrzymywa³a siê
na pierwszej pozycji rankingu, a rocznie ginê³o to œrednio 200-300 podró¿nych. Wyprzedzanie na w¹skiej,
b³otnistej drodze spowodowa³o wiele wypadków
ciê¿arówek i autobusów, które koñczy³y u stóp dramatycznej, 600-metrowej, skalnej przepaœci. O oddanej do
u¿ytku w latach 30. ubieg³ego wieku trasie, przez lata
wiedzieli tylko lokalni kierowcy ciê¿arówek i to oni pokonywali 64 km i 3600 m przewy¿szenia z prze³êczy
La Cumbre (4700m npm) do Coroico (1100m npm).
Dziœ ruch tranzytowy przebiega alternatywn¹, asfaltow¹, bezpieczn¹ tras¹ – Droga Œmierci sta³a siê
Mekk¹ offroadowych rowerzystów. Droga robi kolosalne wra¿enie – w wielu miejscach brak tu asfaltu i barierek zabezpieczaj¹cych, a strome góry, przepaœcie,
nachylenie terenu powoduj¹, ¿e po przebyciu ca³ego
dystansu najbardziej bol¹... rêce – od hamowania i
pe³nej kontroli nad kierownic¹. Sporo k³opotów i adrenaliny, szczególnie zim¹ (przez wiêkszoœæ roku na niektórych odcinkach zalega tu œnieg), budzi prze³êcz Los
Caracoles, na granicy miêdzy Argentyn¹ a Chile, wij¹ca
siê ostrymi zakosami przez Andy. Cierpliwoœæ i profesjonalizm za kó³kiem udowadniaj¹ tu codziennie nie
tylko kierowcy trucków, ale tak¿e ci prowadz¹cy piêtrowe autobusy dalekobie¿ne, bardzo popularne w
Ameryce Po³udniowej. Swoj¹, budz¹c¹ grozê Drogê
Trolli ma Norwegia, w Nowej Zelandii nie lada wyczyn
stanowi Skippers Canyon Road, któr¹ przejazd wymaga specjalnego pozwolenia, a na Alasce niebezpieczeñstwo czyha na pozornie spokojnej, wiod¹cej przez
rozleg³e pustkowia z Fairbanks do Prudhoe Bay Dalton
Highway. A w niebezpieczeñstwie zawsze drzemie
przecie¿ tyle piêkna...
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WSPOMNIENIA

RZUCAM WSZYSTKO I
JADÊ W BIESZCZADY,
CZYLI ¯YCIE “OFF
"OFF THE
GRID”
GRID
MARCIN BARANIECKI

Off the grid. Jak to przet³umaczyæ? Poza sieci¹, poza zasilaniem, poza spo³eczeñstwem? Mo¿e po prostu
- poza systemem. Poza powszechnie przyjêtym systemem, w którym ma siê dom, pracê, mortgage, sp³aty
i op³aty i ca³y baga¿ osiad³ego ¿ycia.

M

am wra¿enie, ¿e prawie ka¿dy mia³ w ¿yciu
przynajmniej jedn¹ tak¹ chwilê, gdy chcia³
wszystko rzuciæ i "pojechaæ w Bieszczady"!
Czasem bywa³o ciê¿ko, a czasem mo¿e nawet nie do
zniesienia. Brakowa³o si³, pomys³u na co dalej, co robiæ
i jak wytrwaæ. I wtedy zapala³a siê kusz¹ca myœl, ¿e
mo¿e by tak zostawiæ to wszystko i zacz¹æ od
nowa.Zacz¹æ tam, gdzie jest cisza i œwiêty spokój.

od codziennej bieganiny rytmem, a jeszcze inni maj¹ w
sobie cygañsk¹ duszê i chc¹ podró¿owaæ, byæ w ruchu,
zmieniaæ miejsca i krajobrazy i cieszyæ siê
nieustaj¹cymi wakacjami. I tym w³aœnie jest najbli¿ej do
¿ycia "na highwayu"!

Niektórzy nazywaj¹ to dezercj¹, inni odwag¹, a jeszcze
inni - co tu du¿o mówiæ - zazdroszcz¹. "Ja te¿ bym tak
chcia³!"

Jednym z nich jest mój dawny znajomy, który mieszka
w trucku ju¿ od kilkunastu lat. Mia³ w swoim ¿yciu dramatyczny zakrêt i po prostu nie mia³ si³, ¿eby ¿yæ tak
jak przedtem.Chcia³ zapomnieæ. Walczy³ ze sob¹, walczy³ z losem, a¿ wreszcie kupi³ trucka i zacz¹³ jeŸdziæ.
Bez urlopów, bez domu, samochodu, op³at. Kilkanaœcie
lat jeŸdzi dla kompanii, która otacza go szczególn¹
opiek¹, bo jak¿e¿ nie ceniæ kierowcy, który nigdy nie odmawia, nie œpieszy siê do domu, zawsze jest dyspozycyjny i bez protestu wykonuje polecenia. Co prawda
dyspozytor nigdy go nie widzia³, ale jakie to ma znaczenie. Tak jest lepiej. Dla kompanii wa¿ne jest to, ¿eby
robota by³a zrobiona. I to wszystko.

Jednak zaraz potem przychodzi refleksja, ¿e to wcale
nie takie ³atwe. Nasze wiêzy z dotychczasowym ¿yciem
s¹ bardzo trudne do zerwania. Czasem niemo¿liwe.
Mimo to s¹ tacy, którzy próbuj¹. Kupuj¹ przyczepê kempingow¹, kamper albo po prostu trucka i zaczynaj¹
nowe ¿ycie - wolne i niezale¿ne. Bo dla chc¹cego, nic
trudnego!
Ka¿dy z nich ma na to swój w³asny sposób. Jedni jad¹
gdzieœ w góry i zaczynaj¹ pionierskie ¿ycie z dala od
jakiejkolwiek cywilizacji, inni kupuj¹ kawa³ek ziemi na
Lasqueti Island i staraj¹ siê ¿yæ spokojnym, odciêtym
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Znam takich. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ³¹cz¹ przyjemne z
po¿ytecznym.

Tak lubi i to mu odpowiada.W rozmowie ze mn¹ zaznacza jednak, ¿e takie ¿ycie nie jest dla wszystkich i nie
jest ³atwe. Zyskowne na pewno! "Nie mam kiedy wyda-

waæ" - mówi. Pomimo wszelkich niedogodnoœci nie
têskni za stabilizacj¹.
Inna rzecz, ¿e ten przyk³ad jest wyj¹tkowy. Du¿o czêœciej zdarzaj¹ siê pary, które mieszkanie w trucku traktuj¹ jako mo¿liwoœæ zaoszczêdzenia na dom. Ca³kiem
niedawno rozmawia³em z takim "je¿d¿¹cym" ma³¿eñstwem. ¯ycie na highwayu traktuj¹ tymczasowo. Razem
jest ³atwiej. Oboje maj¹ prawo jazdy, je¿d¿¹ jako team
i tak s¹ p³aceni. W kompanii, w której pracuj¹, maj¹
sta³y "run" do Kalifornii, który obs³uguj¹ ca³y rok - i podobnie jak wy¿ej wspomniany samotnik - te¿ bez urlopów. Zak³adaj¹, ¿e potrzeba im piêæ lat na uzbieranie
potrzebnej sumy na kupno domu. Przyznaj¹, ¿e takie
wspólne przebywanie w b¹dŸ co b¹dŸ ma³ej kabinie
trucka jest nielada wyzwaniem, ale powoli wypracowali
sobie sposoby, ¿eby ka¿de z nich mia³o wokó³ siebie
swoj¹ przestrzeñ. Tam, gdzie to jest mo¿liwe, daj¹
sobie trochê czasu na bycie samemu. On idzie na samotny spacer, ona na gimnastykê albo na zakupy. Ale
³atwo nie jest. To przyznaj¹ oboje. Co ich trzyma, to
wspólny cel, czyli kupno domu, a poza tym... obustronna "chemia", która mimo up³ywu lat nie tylko nie
wygas³a, ale przez to wspólne je¿d¿enie ¿arzy siê jeszcze intensywniej!
Ale odciêcie siê od normalnego ¿ycia nie zawsze jest
idyll¹. Na podstawie wielu rozmów z kierowcami powiedzia³bym nawet, ¿e to raczej rzadkoœæ. Problem le¿y
nie tylko w organizacji takiego ¿ycia, ale g³ównie w sferze psychiki. Brak sta³ego domu i poczucie zawieszenia w pró¿ni wywiera swoje trudne do wymazania
piêtno.

DROGA £EZ
HIGHWAY
OF TEARS
Nie, nie - to nie jest syberyjski trakt zes³añców! To
nie jest znaczony krwi¹, budowany przez wiêŸniów
hitlerowski autobahn! To jest nasz, rodzimy, kanadyjski highway, a œciœlej - 800-kilometrowy odcinek
transkanadyjskiej magistrali w Kolumbii Brytyjskiej
pomiêdzy miastami Prince George i Prince Rupert.
Ten odcinek to highway numer 16 - czêœæ Yellowhead Highway w centralnej B.C. Na tym odcinku
w ci¹gu ostatnich czterdziestu lat zaginê³y czterdzieœci trzy kobiety. Czterdzieœci trzy! Wiele z nich
to dziewczyny w wieku od czternastu do dwudziestu piêciu lat!
Prowadzone s¹ ró¿ne œledztwa, bo przy tylu zaginiêciach policja ma do czynienia z wieloma
w¹tkami.
Szesnastka zosta³a nazwana "Autostrad¹ £ez".
Samotna droga przez odludne tereny kanadyjskiego interioru.
Œwiadek nieludzkich zbrodni na bezbronnych kobietach.

Niemniej chêtnych nie brakuje. Szczególnie dziœ, gdy
domy osi¹gaj¹ astronomiczne ceny i gdy monstrualne
po¿yczki hipoteczne spêdzaj¹ sen z powiek, u wielu
rodzi siê myœl ¿eby rzuciæ to wszystko do czorta i "pojechaæ w Bieszczady" czyli ¿yæ inaczej, nie tak jak
wszyscy - ¿yæ "off the grid"!
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POWIEŒÆ W ODCINKACH

PRETORIANIE
MARCIN BARANIECKI
Jecha³ do Chicago z trailerem wy³adowanym szpulami kabla. Kalina wzi¹³ ten ostatni ³adunek w Albuquerque.
To tak, ¿eby nie wracaæ na pusto. Czeka³a go jeszcze ostatnia rozmowa z Miruni¹ „mój przyjacielu”, dla którego
pracowa³ prawie rok. Trzeba powiedzieæ, ¿e Mirunia by³ dobry ch³op, ale w naturalny sposób pilnowa³ swojego interesu i w ich relacjach pieni¹dze sz³y pierwsze.
Teraz te¿ w jego propozycji, ¿eby Kalina kupi³ od niego trucka, by³ gdzieœ tam zawoalowany jego w³asny interesik, ale kto by siê temu dziwi³. Ostatecznie to by³o Chicago!
(fragment poprzedniego odcinka; Truck ‘N’ Roll Magazine nr 62).

J

olka by³a ju¿ na ostatnich nogach i poród przewidywano na dziesi¹tego wrzeœnia. Klarcia wed³ug umowy
mia³a pod opiek¹ stewardessy wracaæ sama do Warszawy, gdzie na Okêciu mia³ na ni¹ czekaæ Wiesiek.
Mama natomiast postanowi³a zostaæ, ¿eby trochê pomóc. Przynajmniej na pierwsze miesi¹ce po
porodzie. To nie by³o od rzeczy, bo Ola by³a jeszcze malutka. Ostatecznie mama mia³a zaledwie piêædziesi¹t lat
i taka pomoc przy dzieciach nie by³a ponad jej si³y. A zreszt¹ po pierwszych kwasach, wyrzekaniach i narzekaniach dosz³y z Jolk¹ do jako takiego porozumienia. Coœ tam sobie wyjaœni³y, coœ obgada³y i nie by³o ju¿ tak sztywno jak zaraz po przyjeŸdzie. Posz³y te¿ razem do polskiego koœcio³a œw. Maksymiliana Kolbe na Cawthra w
Mississaudze i traf chcia³, ¿e spotka³y tam dawn¹ kole¿ankê , z któr¹ mama by³a swego czasu w zawodówce.
Radoœci by³o co niemiara. Kole¿anka - Stefa Salwa - gruba, weso³a, pe³na energii zaci¹gnê³a je do siebie na
"kawkê". Jolka nie pi³a ale mama nie odmawia³a i wróci³y do domu w doskona³ych humorach.
Jeszcze potem któregoœ dnia posz³y razem na zakupy do Highland Farms i tu mama nawet siê trochê
pop³aka³a, bo w Polsce stale jeszcze by³y kartki, a tu takie góry ¿arcia! No i jakoœ to by³o. A do tego Kalina wraca,
bêdzie mia³ z powrotem prawo jazdy i widaæ, ¿e bêdzie lepiej.
Jolka ju¿ by³a s³aba i czêsto polegiwa³a. To by³a inna ci¹¿a - nie taka jak poprzednie. Przy Klarci to œpiewa³a,
przy Oli te¿, ale teraz jakoœ j¹ przygniata³o. Mo¿e to te k³opoty zwi¹zane z Wieœkiem, prac¹ Kaliny, pieniêdzmi.
T³umaczy³a te¿ sobie, ale trochê g³upio, ¿e ju¿ nie jest taka m³oda i st¹d ta s³aboœæ, ale to akurat nie mia³o za
du¿ego sensu, bo przecie¿ dopiero co skoñczy³a trzydzieœci jeden lat, a wiadomo, ¿e dla kobiety nie ma lepszego
wieku!
Z mam¹ gada³y o Polsce, o Wieœku, o domu i Klarci i powoli, powoli wy³ania³ siê z tych rozmów obraz codziennego ¿ycia w Kraju. Wiesiek budowa³ dom, ale z materia³ami by³o marnie, gdzieœ coœ kupi³ na lewo, przysz³a
milicja i krucho ju¿ z nim by³o, ale komendant skrêci³ jakoœ sprawê, bo jego córcia, ta "szo³dra", jak mówi³a
mama, czepi³a siê Wieœka i ojcu siê postawi³a, ¿e jak go przymknie, to ona sobie coœ zrobi. Komendant trzyma³
wiêc Wieœka na krótkiej smyczy, a Mariola, ta "szo³dra", krêci³a i ojcem, i Wieœkiem, ale bardziej Wieœkiem, bo
ca³y czas siedzia³a na budowie, a jak tylko dom by³ pod dachem, to wprowadzi³a siê na sta³e. Wiesiek nic nie
zrobi³, bo i co móg³ zrobiæ...
- Mamo! - krzyknê³a Jolka, pó³le¿¹c na kanapie - Przecie¿ on mi mówi³, ¿ebym wraca³a, a w tym samym
czasie mieszka³ z Mariolk¹?! To jak mia³o byæ?
- Jak mia³o byæ, jak mia³o byæ... a czy ja wiem, Joluœ, jak mia³o byæ? Przecie¿ to twój ch³op i chyba wiesz, jaki
jest. Mo¿e myœla³, ¿e jak przyjedziesz, to on tê lafiryndê wykopie na zbit¹ buziê... Kto wie? Przychodzi³ do nas,
gadaliœmy, wa³kowali, ale on zawsze taki ch³odny, jakby w nim szczeroœci nie by³o. Z³a by³am na ciebie, ¿e nie
wracasz i schodzisz gdzieœ tam na psy, ale z drugiej strony z tym Wieœkiem to nie wiem... Wiem, ¿e to ju¿ minê³o,
ale powiedz mi teraz, kocha³aœ ty go kiedy czy tylko tak siê przez rozum wyda³aœ , co?
A Jolka le¿a³a na kanapie i próbowa³a przypomnieæ sobie tamte dni sprzed dziesiêciu lat, gdy Wiesiek chodzi³
z podwiniêtymi rêkawami i wszystkie kole¿anki zazdroœci³y jej, ¿e przygada³a sobie takiego ch³opaka!
Parê dni wczeœniej przysz³a z rewizyt¹ gruba Stefa Salwa i œmiechom nie by³o koñca. Gada³y te¿ wtedy we
trzy o Wieœku i w którymœ momencie Stefa powiedzia³a:
- Chemii miêdzy wami nie by³o, ot co! Chemii!
- Jakiej "chemii", pani Stefo? - pyta³a Jolka. - Co pani mówi?
- Widzisz, jest w Polsce takie trochê nie³adne powiedzenie: "Jak jest ochota, to pies nawet kota wy³omota."
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Ta "ochota", Jolciu, to jest w³aœnie "chemia". Jak jej nie ma, to przepad³o! Nie ma co zaczynaæ. Wyœcie z Wieœkiem
zaczêli i st¹d k³opoty. Ale nie martw siê. Wygl¹da na to, ¿e z tym twoim Kalin¹ ca³kiem inaczej jest, mam racjê?
I gruba Stefa mia³a racjê. Od samego, samiusieñkiego pocz¹tku Kalina wzbudza³ w niej podniecenie. Zawsze.
Nawet myœl¹c o nim, wilgotnia³a tak obficie, ¿e musia³a zmieniaæ majtki. Nie zastanawia³a siê wtedy, czy to mi³oœæ
czy nie - po prostu chcia³a z nim byæ i to im czêœciej, tym lepiej. Wtedy, gdy jeŸdzili razem i kochali siê w sleeperze,
czêsto robi³a siê tak mokra, ¿e musieli siê wycieraæ rêcznikiem, i o ile Jolka strasznie siê tym krêpowa³a, o tyle
Kalina nie tylko nie narzeka³, a wrêcz przepada³ za tym. Sleeper pachnia³ wtedy delikatnie jakby serwatk¹ czy
zsiad³ym mlekiem, ale po krótkiej chwili zapach ulatnia³ siê. Teraz by³o inaczej. Jakby dojrzalej. Niemniej ta
"ochota" czy "chemia" ca³y czas by³a. W innej formie, ale by³a.
Ma³a Martunia urodzi³a siê z parodniowym opóŸnieniem, ale nawet mimo to Kalina nie zd¹¿y³. Przyjecha³ w
trzy dni póŸniej, ale przyjecha³ z pomp¹, bo w³asnym truckiem. Nareszcie! Po d³ugich pertraktacjach z Miruni¹
"mój przyjacielu" transakcja zosta³a przyklepana. Zap³ata za piêkny Freightliner rocznik 1985 mia³a byæ dokonywana w miesiêcznych ratach po 1800 dolarów. Wraz z nim przyjecha³a przemycona pod kocem Chica. Jakoœ nie
by³o czasu na wymagane badania weterynaryjne, ale Kalina obiecywa³ sobie, ¿e zaraz w Kanadzie wszystko
za³atwi legalnie. Suka nie wydobrza³a jeszcze, ba³ siê, ¿e w takim stanie nie dostanie pozwolenia na wjazd i st¹d
ten przemyt. Widaæ ju¿ jednak by³o, ¿e wyjdzie na prost¹ i ¿e bêdzie okay.
Œmiechom, radoœci i powitaniom nie by³o koñca. Truck sta³ dumnie na d³ugim podjeŸdzie przed gara¿em, Ola
piszcza³a, Chica macha³a ogonem i obw¹chiwa³a Jolkê i maciupieñkiego noworodka, a mama by³a ca³a w
skowronkach.
Kobieta, dwoje dzieci, prawie-teœciowa, a oprócz tego ciasny ale w³asny domek, truck no i "last but not least"
- suka! Czegó¿ wiêcej trzeba?
Mimo ci¹gle fioletowego oka, zmêczenia i oszo³omienia Kalina by³ dumny i szczêœliwy. Przecie¿, ¿e uda³o
siê! Nieca³e siedem lat i ju¿ ma rodzinê, dom i w³asny biznes. Co prawda nie mia³ jeszcze pracy, ale akurat o to
martwi³ siê najmniej, bo ekonomia sz³a jak burza i wszyscy potrzebowali kierowców.
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To by³ w³aœnie czas, gdy wielu nowoprzyjezdnych prawie prosto z samolotu sz³o na przyœpieszone kursy
prawa jazdy, szybki test i zaraz potem na drogê. Pewnie, ¿e konsekwencje by³y ró¿ne, czêsto tragiczne, ale mira¿
dobrych zarobków kusi³, mia³ siê dobrze i kto ¿y³, "szed³ na trucki". Kto w Polsce pracowa³ w biurze, na uczelni,
w fabryce, na warsztacie czy w kopalni, z chwil¹ wyl¹dowania w Kanadzie zapomina³ o tym i bez zw³oki zabiera³
siê do je¿d¿enia.
A jeszcze do tego wszystkiego wielu starych, bo szeœciomiesiêcznych "truckerów" przechodzi³o samych siebie
w opowiadaniach o zarobkach, przygodach i w ogóle mêskiej pracy i wolnoœci na highwayu. Nikt te¿ nie myœla³
o zamykaniu siê w jakiejœ fabryce, restauracyjnej kuchni czy warsztacie, bo ka¿dy chcia³ zwiedzaæ kraj, siedzieæ
dumnie w wielkim trucku i w ogóle "be a man".
No wiêc by³ w domu! Po prawie rocznej pracy w Stanach wraca³ do Kanady! Jolka, chocia¿ s³aba i wymizerowana, promienia³a. Przed przyjazdem Kaliny denerwowa³a siê trochê, jak siê zachowa mama, a jak Kalina, i w
ogóle czy w ma³ym domku zgodz¹ siê jakoœ ze sob¹, ale jak siê okaza³o, rzeczywistoœæ przesz³a jej oczekiwania.
Od momentu wjazdu trucka na podjazd i z chwil¹ zobaczenia Kaliny mama zmieni³a siê nie do poznania. Jolka
patrzy³a na ni¹ najpierw z nieukrywan¹ radoœci¹, a potem nawet z pewnym zdziwieniem.
Mama uca³owa³a Kalinê w oba policzki, zwichrzy³a mu delikatnie w³osy i w ogóle wygl¹da³a m³odo i mo¿na
powiedzieæ - szczebiotliwie. Panie Krzysiu, panie Krzysiu, cha, cha, cha! ale¿ piêkna ciê¿arówka, jaki mi³y piesek...
Jednym s³owem - promienia³a. Znikn¹³ z jej twarzy ten niemi³y grymas, którym powita³a Jolkê na lotnisku.
Zniknê³a zaciêtoœæ ust. Œwie¿o umyte w³osy, bia³a, rozpiêta nieco bluzka i nowe, kupione u Simpsona d¿insy
nadawa³y jej tak m³odzieñczego uroku, ¿e Jolka spogl¹da³a rozbawionym wzrokiem.
A potem by³a kolacja, trochê polskiej wódeczki, któr¹ mama wyci¹gnê³a z walizki i jeszcze wiêcej œmiechu i
"przypadkowego" dotykania Kaliny r¹k czy g³owy.
- Panie Krzysiu, panie Krzysiu, tak siê cieszê!
Widaæ by³o wyraŸnie, ¿e ch³opak jej siê podoba.
- Ale¿ panie Krzysiu, wypijmy bruderszaft, przecie¿ nie jestem jeszcze taka stara! No proszê, JadŸka jestem!
A Kalina bezwiednie powiedzia³ :
- Kalina jestem - ale zaraz siê poprawi³ i doda³ - to znaczy Krzysztof.
Jolka nie pi³a, bo przecie¿ dopiero co z po³ogu, karmi¹ca i "ob³o¿ona dzieciamy", ale te¿ siê œmia³a i nawet w
pewnym momencie zawo³a³a ¿artem:
- Ej, mamuœka! Nie podrywaj mi mojego ch³opaka!
I w samej rzeczy tak to wygl¹da³o. A jak jeszcze Kalina nastawi³ p³ytê z w³oskimi piosenkami Al Bano i Rominy
Power, to mamusi a¿ oko b³ysnê³o i by³a w tym tak podobna do Jolki, albo raczej Jolka do niej, ¿e mo¿na by je
wzi¹æ za siostry.
Tak min¹³ dzieñ powitania, a potem zacz¹³ siê wir ró¿nych spraw, które w rezultacie wypchnê³y Kalinê z
powrotem na drogê. Inna rzecz, ¿e i nie by³o co czekaæ. Raty za trucka, mortgage, sp³aty kart kredytowych,
wydatki na dzieci - wszystko to goni³o, nie mog³o czekaæ, pili³o i zmusza³o do pracy. Kalina dosta³ pracê w Sureway Transport i w miarê sta³¹ trasê do Vancouver. Niestety znowu na highwayu. Chcia³ bli¿ej, mo¿e nie tyle trasy
"na mieœcie", bo przecie¿ jego Freightliner to by³ dalekosiê¿ny truck, ale myœla³ o kursach do Montrealu czy Ottawy, tak ¿eby czêœciej, mo¿e nawet codziennie byæ w domu. No có¿, nie wysz³o, ale i tak nie by³o Ÿle!
Wielkanoc 1987 zasta³a go w drodze do Prince Rupert w Brytyjskiej Kolumbii, lato spêdzi³, krêc¹c siê w kó³ko
pomiêdzy Calgary, Edmonton i Saskatoon, a jesieñ bato¿y³a go robot¹ bez mi³osierdzia pomiêdzy Manitob¹ i
Dakot¹ Pó³nocn¹. Ca³y czas na highwayu, bez wytchnienia, bez dnia urlopu i bez specjalnego zwracania uwagi
na logbook. Nikt siê niczym nie przejmowa³, bo najwa¿niejsze by³o to, aby zd¹¿yæ, zrobiæ, dostarczyæ. Robota
goni³a robotê, kurs goni³ kurs.
Na jednym z truck stopów, gdzieœ na Zachodzie, gdy w niedzielê wychodzi³ po œniadaniu z restauracji z porann¹ kaw¹ w rêce, us³ysza³ rozmowê dwóch starszych farmerów. Siedzieli na ³awce, palili papierosy i patrzyli
na zaje¿d¿aj¹ce i odje¿d¿aj¹ce trucki.
- Popatrz - mówi³ jeden z nich - pracuj¹ w soboty, pracuj¹ w niedziele, nie pracuj¹ tylko wtedy, kiedy nie ma
roboty... Ot, Kanada!
Tak by³o. Niedziele nie ró¿ni³y siê od innych dni, chyba ¿e akurat trzeba by³o czekaæ na roz³adunek, bo klient
by³ zamkniêty. Highway jednak nie by³ zamkniêty nigdy. W domu by³ rzadkim goœciem. Gdy po Nowym Roku
wyjecha³ w trasê, to wróci³ dopiero po trzech miesi¹cach. Styczeñ, luty i marzec spêdzi³ na preriach w tak przeraŸliwym zimnie, ¿e przez ca³y ten czas nie gasi³ trucka. Raz tylko, gdy w High Level w Albercie na parê godzin
go zgasi³, to w konsekwencji musia³ go holowaæ do gara¿u i przez parê godzin odmra¿aæ. Zima by³a droga, bo
w takich mrozach wszystko kosztuje w dwójnasób i trójnasób. Zima zawsze jest droga.
(ci¹g dalszy w nastêpnym numerze)
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HIRING COMPANIES

TRUCK & TRAILER REPAIRS

Trailwood Transport Ltd.

Polstar Truck Repairs Inc.

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, www.trailwood.ca

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

Galaxy Transport Inc.

New Best Truck Repair & Tire Ltd.

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

1136 Matheson Blvd. East, Mississauga, ON
Tel: 905-212-9200

The Rosedale Group
www.rosedale.ca/drivers
Tel. 1-855-721-3962

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

Roman's Truck & Trailer Repair Inc.
865 Woodward Avenue
Hamilton, ON
Tel: 905-547-7737

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

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

DELICATESSENS
TRUCK MANUFACTURERS
MACK TRUCKS
To locate a Mack Trucks Dealer near you
please go to:
www.macktrucks.com

VOLVO TRUCKS
To find a Volvo Trucks Dealer near you
please go to:
www.volvotrucks.ca

Eddie’s Meat and Deli Market
1571 Dundas St.East, Mississauga, ON
Tel: 905-625-9617
www.eddiesmarket.ca

Euro Food
Tel: 519 584 7190
403 Highland Road West
Kitchener,ON

Karpaty Market
Tel: 905-567-2562
1525 Bristol Road West
Mississauga, ON

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

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

YOUR HEALTH & WELLNESS
Poradnictwo psychologiczne
Marzena Wiktorowicz
Tel: 905-896-8074
Poradnictwo indywidualne, terapia ma³¿eñska,
k³opoty wychowawcze, depresje, alkoholizm.
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Advertisement contact info:
E-mail: contact@trucknrollmagazine.ca
Phone: 905-290-2282

90% of all
consumer freight
won’t deliver itself.

Let’s
Move.
Nearly everything in Canada gets there by truck. And to
tackle a job of this scale, you’ve got to have the right tools.
With sleepers and day cabs designed by and for drivers,
customizable 24/7 uptime solutions including GuardDog®
Connect, and lightweight and high-performing powertrains
featuring the mDRIVE™ AMT transmission, Mack keeps
your deliveries on-time and on-budget. So drive on, Canada,
because the freight won’t move itself.
See more at MackTrucks.com/LetsMove

Pinnacle ®
AB Sleeper

Pinnacle ®
AF DayCab

Pinnacle ®
AB DayCab

