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W powszechnych wyobrażeniach Polaków Stany Zjednoczone 

kojarzą się między innymi z wielką i skomplikowaną siecią dobrze 
utrzymanych autostrad. Jako osoba, która w czasie własnych podróży 
po terytorium USA różnymi środkami lokomocji (samochód, moto-
cykl, ciężarówka) wielokrotnie miała okazję przekonać się, jak owe 
drogi wyglądają w rzeczywistości, a nie tylko na filmach „made in 
Hollywood”, pragnę przedstawić obraz prawdziwego amerykańskiego 
highway’u a także tego, co można przy nim i na nim zastać. Poniżej 
będzie mowa jedynie o stanach kontynentalnych, z pominięciem 
Alaski i Hawajów. 

 Nam, Polakom trudno jest wyobrazić sobie, w jak dużym 
stopniu życie większości Amerykanów uzależnione jest od samo-
chodów. Zwiedzając tylko duże miasta, takie jak Nowy Jork czy 
Chicago, nie można zdać sobie z tego sprawy. Terytorium Stanów jest 
ogromne. Zapewne ten brak problemu z przestrzenią powoduje, że 
wszytko tam musi być duże. Bez wątpienia jest to stereotyp, jednak 
bardzo prawdziwy. W kulturze drogowej, jeśli można to tak ująć, 
przejawia się to nie tylko wielkością samych dróg (pasy ruchu są 
szersze), ale nawet w tym, że zwykłe miejsca parkingowe są większe 
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niż w Europie. Samochody też są większe. Dopiero drastyczna pod-
wyżka cen paliwa w ostatnich latach zmienia ten trend. Coraz więcej 
Amerykanów kupuje mniejsze i bardziej ekonomiczne samochody. To 
samo daje się zauważyć w transporcie samochodowym.  

Kierowcy samochodów często ozdabiają swoje samochody róż-
nego rodzaju naklejkami, przedstawiającymi konie, spadochrony albo 
motocykle – są to znaki uprawianego przez nich sportu. Widok owych 
nalepek nikogo w Polsce nie dziwi. Jednak w USA kierowcy potrafią 
doczepiać do swoich pojazdów także małe flagi. Oczywiście często 
oprócz tego nadają im imiona. Wyobraźnia nie opuszcza zwłaszcza 
właścicieli pick-upów, bowiem nie dość, że całą tylną szybę nierzadko 
zajmuje im flaga Stanów lub Południa, to jeszcze zdarza im się 
podczepić do haka holowniczego stylizowane metalowe jądra! 
Truckerzy1 także upiększają swoje ciężarówki, niekoniecznie malo-
waniem nadwozia na specjalne zamówienie – z przodu dodają figury 
łabędzia (do otwierania maski) a na tzw. grillu umieszczają zęby lub 
flagi. 

Przeciętny Amerykanin dziennie przejeżdża kilkadziesiąt mil 
tylko do samej pracy. Załatwienie czegokolwiek w związku z dużymi 
odległościami jest więc czasochłonne. Na przykład dojazd do pob-
liskiego sklepu spożywczego może zajmować 15 minut jazdy. 
Samochody są koniecznością. Inaczej rzecz ujmując: na większości 
terytorium USA bez samochodu żyć się nie da. Za najlepszą 
egzemplifikację tej tezy niechaj posłuży fakt, że prawo jazdy jest 
najważniejszym amerykańskim dowodem tożsamości. W USA nie ma 
bowiem czegoś takiego jak dowód osobisty, a tylko nieliczni posiadają 
paszport. Jeśli ktoś nie może prowadzić pojazdów, to wyrabia prawo 
jazdy do owej jazdy wcale nie uprawniające. 

Ciekawym może okazać się fakt, że kurs na prawo jazdy nie jest 
wymagany, a egzaminy zdaje się bezpłatnie, bez problemu, bez 
czekania i własnym pojazdem. Oczywiście, każdy stan wydaje własne 
prawa jazdy i w związku z tym przepisy zależnie od stanu mogą się 
znacznie różnić. W wielu stanach posiadanie prawa jazdy upoważnia 
na przykład do zakupu broni palnej, i to zarówno długiej jak krótkiej 

                                                 
1
 Kierowcy ciągników siodłowych. 
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(bez żadnych dodatkowych pozwoleń). Zresztą, czy komukolwiek 
w Polsce przyszłoby do głowy, że młodzi Amerykanie uczęszczają na 
obowiązkowe, bezpłatne kursy jazdy w ramach lekcji w high school?  

Poleganie w tak dużym stopniu na samochodach przez 
Amerykanów powoduje, że samochód staje się czymś więcej niż tylko 
zwykłym środkiem transportu – staje się elementem drugiej natury, 
integralną częścią osobowości2. Nie może być inaczej, jeśli spędza się 
w nim długie godziny praktycznie każdego dnia. W przypadku 
truckerów są to przecież nieraz całe tygodnie. Jak zauważa profesor 
psychologii Leon James: 

 

The car is not only an object of convenience, beauty, and 
status. It is also a cultural and psychological object, associated 
with the driver’s internal mental and emotional dynamics, our 
ego [...]. Cars are an extension of the self [...]. When we enter 
the car, we use it as an outlet for regaining control over our 
environment”3.   

 

Ta powszechna mobilność – „konstytutywny element nowo-
czesności”4, łatwy dostęp do czterech kółek, wpływa na kulturę jazdy, 
a raczej na jej brak5. Kierowcy samochodów osobowych często nie 
stosują się do zaleceń DOT6 share the road7, nie respektują zasad 
bezpiecznej jazdy. Nagminna jest zmiana pasa jazdy bez sygnalizacji, 

                                                 
2
 Miller D., Car cultures, Oxford 2001 [za:]  Edensor T., Tożsamość narodowa, 

kultura popularna i życie codzienne, Kraków 2004, s. 155 – 156. 
3
 “Samochód nie jest tylko wyznacznikiem wygody, piękna i statusu społecznego. To 

także obiekt o charakterze kulturalnym i psychologicznym, przedmiot połączony 
z wewnętrznym stanem mentalnym i emocjonalną dynamiką kierowcy, które są 
związane z naszym ego [...] Auto stanowi przedłużenie naszej jaźni [...]. Samochód, 
do którego wsiadamy traktujemy jako wentyl bezpieczeństwa pozwalający 
odzyskać kontrolę nad naszym otoczeniem.” [tłum. własne]. Adams A., Ryder A., 
A Survival Guide for Truck Drivers: Tips from the Trenches, 2003, s. 89. 
4
 Edensor T., dz. cyt., s. 156. 

5
 Mówię tu rzecz jasna o „kulturze” w potocznym rozumieniu tego terminu. 

6
 Department of Transportation. 

7
 „Dziel się drogą”. Jest to hasło nawołujące kierowców do zwracania uwagi na 

innych użytkowników dróg, wśród nich motocyklistów i truckerów. 
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chociażby zjeżdżanie tuż przed nosem innego samochodu ze skraj-
nego lewego pasa prosto w exit (zjazd), albo wyjeżdżanie z exitu 
wprost na prawy pas, nie patrząc czy ktoś po nim jedzie. Powoduje to 
bardzo wiele niebezpiecznych sytuacji. Mimo uwag w podręcznikach 
drivers manual, które można za darmo otrzymać w punktach zda-
wania egzaminów na prawo jazdy, kierowcy samochodów osobowych 
zdają się również nieświadomi istnienia w ciężarówkach tzw. blind 
spots8, czasem całkiem sporych. Kolejnym przykładem ignorancji jest 
gwałtowne hamowanie tuż przed ciężarówką, której waga może 
dochodzić do 40 ton. Taki kolos jak truck ma dużo dłuższą drogę 
hamowania. Często kierowcy wolno jadą lewym pasem, unie-
możliwiając wyprzedzanie albo blokują ciężarówkę, próbującą skręcić 
lub zawrócić. Przykłady można by mnożyć. Takie zachowania powo-
dują niechęć profesjonalnych kierowców do zwykłych użytkowników 
dróg. Czasem wywołują nawet zachowania agresywne, takie jak 
celowe zajechanie drogi. 

Ogromna rola komunikacji kołowej i swoistej amerykańskiej 
kultury samochodowej nie byłaby możliwa bez rozbudowanej 
międzystanowej sieci dróg i autostrad czyli interstate highway 
system. Ów sieć obejmuje ponad 75 tysięcy kilometrów, co czyni ją 
największą na świecie9. Ta liczba nie uwzględnia jednak dróg lokal-
nych. Plan zbudowania Interstate highway system został zat-
wierdzony w 1956 roku i w ciągu następnych dekad wprowadzony 
w życie. Nie można przecenić wagi międzystanowych autostrad w 
USA. To prawdziwe arterie życia, „zwierciadło narodu”10. Niemal 70% 
wszystkich dóbr jest rozprowadzanych na terytorium USA za pomocą 
transportu samochodowego. Ponad 80% społeczności amerykańskich 
polega właśnie na nim. Nie dziwi więc fakt, iż jedna osoba na każde 
piętnaście zatrudnionych w tym kraju, pracuje pośrednio lub 
bezpośrednio w przemyśle przewozowym związanym z ciężarówkami 

                                                 
8
 Są to ślepe, martwe strefy – miejsca dookoła ciężarówki, których jej kierowca nie 

widzi, np.: tuż przed maską albo bezpośrednio za naczepą. 
9
 http://en.wikipedia.org/wiki/Interstate_Highway_System. 

10
 Wallis M., Route Sixty – Six: The Mother Road, 1992 [za:] Wieczorkiewicz A., 

Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Kraków 2008, s. 26. 
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(trucking industry). Samych kierowców – truckerów – jest 3 i pół 
miliona11. 

Ciekawy jest system oznaczania amerykańskich highway. Jest 
on niezwykle prosty i przejrzysty. Zasadniczo wszystkie drogi 
prowadzące ze wschodu na zachód oznaczane są liczbami parzystymi. 
Te najbardziej na północ mają najwyższy numer, a te najbardziej na 
południu najniższy. Podobnie jest z drogami biegnącymi z północy na 
południe – oznaczane są one liczbami nieparzystymi. Numery rosną 
z zachodu na wschód. Obwodnice miast najczęściej mają numer 
trzycyfrowy. Zdecydowana większość autostrad w Stanach jest 
bezpłatna, natomiast w dużych miastach, takich jak Nowy Jork, 
dużym wydatkiem mogą być opłaty pobierane przy przejazdach przez 
mosty (zwłaszcza dla kierowców ciężarówek). Istnieją też drogi 
z ograniczeniami co do rodzaju pojazdów mogących się po nich po-
ruszać, np. ciężarówkom nie wolno na nie wjeżdżać. Najczęściej 
związane jest to z zza niskimi wiaduktami. Mimo odpowiednich 
oznaczeń, zdarzają się wypadki zaklinowania naczepy pod takim 
mostem. 

Typowa amerykańska autostrada składa się z dwu nitek po dwa 
pasy ruchu. Pasy ruchu biegnące w przeciwnych kierunkach 
oddzielone są od siebie median, czyli pasem zieleni. Na poboczu, tuż 
za białą linią (linie oddzielające przeciwne pasy ruchu są malowane 
żółtą farbą), znajduje się linia poprzecznych do kierunku ruchu nacięć, 
które powodują hałas, gdy najedzie się na nie kołami pojazdu12. Jest 
to zabezpieczenie przed zaśnięciem, gdyż kierowca, który przysypia 
za kierownicą często budzi się właśnie na tej „tarce”. Kiedy auto-
strada przechodzi przez miasto, najczęściej dodawane są dodatkowe 
pasy ruchu, tak, że linii biegnących w jednym kierunku może być pięć 
albo i więcej. Mimo to korki (traffic jam) w godzinach szczytu są 
zjawiskiem powszechnym. I nie pomaga bezkolizyjny system włą-
czania się do ruchu. Na autostradach nie ma świateł, tylko zjazdy – 
exits. System oznaczania tych exitów także jest prosty i czytelny 

                                                 
11

 Dokładne dane zaczerpnęłam ze stron internetowych: 
http://www.truckline.com/About/Industry/Pages/ProfessionalTruckDrivers.aspx, 
http://www.truckline.com/About/Industry/Pages/TrucksBringIt.aspx. 
12

 Ostatnio takie nacięcia pojawiły się i na naszych drogach. 



 88 

(chociaż ten sprzed kilkunastu lat był inny). Numery exitów to po 
prostu ich lokalizacja na danej drodze – numer to mila danej drogi 
w danym stanie. Numeracja rośnie lub maleje analogicznie do 
numeracji samych autostrad. Wzdłuż odcinków autostrad przebie-
gających przez miasto często ciągną się mniejsze service roads. Innym 
elementem charakterystycznym są ustawiane w wielu miejscach 
niskie betonowe murki, oddzielające co się da, np. miejsca niekoń-
czących się robót drogowych.  

Na ostrych podjazdach dodawany jest najczęściej dodatkowy 
prawy pas ruchu (tak zdarza się i w Polsce) gdyż ciężarówki z ciężkim 
ładunkiem najczęściej dość poważnie zostają z tyłu – blokowałyby 
płynność jazdy pozostałych pojazdów. Za to na ostrych zjazdach 
pojawiają się rampy ratunkowe – w przypadku, gdyby komuś 
wysiadły lub spaliły się hamulce (co wcale nie należy do tak rzadkich 
przypadków). Ich istnienie jest komunikowane na znakach zazwyczaj 
z pięć mil wcześniej. Taka rampa to odchodząca od jezdni droga 
z piachu lub drobnego żwiru, po kilkudziesięciu metrach wznosząca 
się łagodnym łukiem. Ciężarówka ponoć się bezpiecznie zakopuje 
w tym piachu13. Ale samo skorzystanie z rampy wymaga niemało 
odwagi, bowiem najczęściej tuż za nią znajduje się jakieś wzniesienie. 
A jeśli chodzi o dozwoloną prędkość, to wcale nie jest ona duża 
i zależy od stanu. Najczęściej waha się między 55 a 75 milami na 
godzinę, chociaż w niektórych stanach może dochodzić do 80. 
Zasadniczo mniejsza dozwolona prędkość jest w stanach północno-
wschodnich, a większa w zachodnich i południowych. Wiąże się to 
z zagęszczeniem populacji, która na Wschodnim Wybrzeżu jest naj-
wyższa. Do tego dochodzą czasem różnice w dozwolonej prędkości 
nocą i za dnia albo mniejszą prędkością ustaloną dla ciężarówek. Pod 
tym względem najbardziej restrykcyjna jest Kalifornia, w której 
normalna prędkość wynosi 75 mil na godzinę, a trucki mogą jechać 
tylko 55.  

Chociaż jazda z większą prędkością jak wszędzie na świecie jest 
możliwa, lepiej obawiać się highway patrol czyli drogówki, bowiem 
amerykańska policja ma duże uprawnienia jeśli chodzi o ludzi 

                                                 
13

 Osobiście nigdy nie widziałam rampy ratunkowej w użyciu, chociaż na górskich 
odcinkach niektórych autostrad jest ich całkiem sporo. 
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łamiących zakazy prędkości. Przekroczenie dozwolonej prędkości o 25 
mil na godzinę może skończyć się aresztowaniem i odebraniem 
prawa jazdy. A - jak już wspomniałam - bez samochodu w prze-
ważającej części USA żyć się nie da. Do tego wszelkie mandaty 
kierowcy idą na tzw. record, do kartoteki, co kończy się, zazwyczaj 
znaczącą, podwyżką opłaty za ubezpieczenie pojazdu.  

Oprócz dozwolonej prędkości, podział na stany objawia się 
także różną ceną paliw. Zależy ona w dużej mierze od fuel tax czyli 
podatku wliczanego w paliwo, który w każdym stanie ma różną 
wartość. Jeśli chodzi o zróżnicowane regulacje stanowe, to intere-
sujący jest przypadek obowiązku noszenia kasku przez motocyklistów 
lub braku takowego, albo przedłużania kierownicy motocykla i do-
puszczalnej głośności rur wydechowych (wielu harleyowców nie 
używa tłumików, gdyż wyznają zasadę loud pipes save lives). 

 
 
 
 
 
 

Nie byłoby amerykańskich autostrad bez truck stopów. Chociaż 
obecnie często przemianowuje się je na travel centers14 i wydziela się 
miejsca dla RV15 oraz samochodów osobowych, wciąż pozostają 

                                                 
14

 Centra podróżne. 
15

 RV – recreational vehicle czyli pojazd turystyczny to widok powszechny na terenie 
USA. 
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domeną dużych ciężarówek. Pierwsze truck stopy powstały w latach 
40-tych jako stacje z paliwem diesla, które wówczas nie było tak 
powszechne jak dzisiaj. Rozwijały się wraz z rozwojem sieci high-
wayów i wciąż powstają nowe. Mimo tego, ciągle jest ich za mało 
i w nocy są najczęściej niezwykle zatłoczone.  

Truck stopy bywają duże i małe, ale zawsze jest na nich parking 
dla ciężarówek, stacja paliw, mały sklepik, czasem jakiś bar i toalety. 
Większe miewają oprócz różnych sklepów, sali z automatami do gier 
i sali telewizyjnej, pryszniców, restauracji także myjnie i serwisy 
(zajmujące się przede wszystkim wymianą oleju i ogumienia) dla 
ciężarówek, motele a nawet kasyna. Czasem można na nich znaleźć 
także kolekcje zabytkowej broni palnej. Jednak zazwyczaj asortyment 
sklepów truck stopowych ogranicza się do jedzenia, akcesoriów 
motoryzacyjnych, indiańskich pamiątek (oczywiście zależy to od 
miejsca kraju) i ciuchów. To właśnie na nich można zakupić koszulki 
głoszące chwałę amerykańskiego kierowcy (albo motocyklisty) 
i wszel-kie inne patriotyczne parafernalia. Hasła typu proud 
American, professional driver, king of the road16 nie należą do 
rzadkości. 

Powszechnym zjawiskiem są również rest area’e, znajdujące się 
przy wszystkich większych drogach co kilkadziesiąt mil. Zazwyczaj jest 
to nieduży parking, zarówno dla samochodów, jak i ciężarówek, przy 
którym znajduje się budynek z toaletami i automatami z batonikami, 
napojami, etc. Czasem jeszcze towarzyszy mu coś w rodzaju mini 
parku z ławkami17. Gdy jest to rest area znajdująca się przy granicy 
stanu, to najczęściej jest większa, nazywa się welcome center i można 
tam znaleźć dodatkowo rozmaite informatory albo centrum 
informacji turystycznej. Istnieją jeszcze parking area, które w zasadzie 
są tylko niedużymi parkingami. W miejscach widokowo intere-
sujących ich odpowiednikiem jest view area.  

Stany Zjednoczone rozciągają się na obszarze ponad 9 milionów 
km². Pomijając Alaskę i Hawaje, USA ma cztery strefy czasowe. Tak 
więc między czasem w Nowym Jorku a Los Angeles są trzy godziny 
różnicy. Trudno się więc dziwić, iż tak rozległy teren leży w różnych 

                                                 
16

 Dumny Amerykanin, profesjonalny kierowca, król szos. 
17

 Wtedy nazywa się to najczęściej picnic area. 
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strefach klimatycznych – m.in. tropikalnej, umiarkowanej, suchej – 
a co za tym idzie – warunki pogodowe zależnie od miejsca terytorium 
USA znacznie się różnią. Niby każdy o tym wie, a jednak. Pogoda 
zawsze potrafi zaskoczyć. Nawet tak prosta i zwyczajna - wydawałoby 
się - rzecz jak deszcz czy wiatr czasem może stanowić zagrożenie, 
kiedy uniemożliwia utrzymanie prostego toru jazdy albo powoduje 
zamarzanie wycieraczek. A co dopiero, gdy trafi się na trzęsienie zie-
mi, burzę piaskową, tornado czy huragan. Ponadto, w ciągu kilku 
godzin możemy wjechać w obszary o znacznej amplitudzie tem-
peratur. 

Bardzo wiele dróg przebiega przez tereny słabo zamieszkałe. 
Ma to swoje konsekwencje w zimie – gdy spadnie śnieg autostrady 
się po prostu zamyka, bo odpowiednie służby nie nadążają z od-
śnieżaniem. W razie kiepskiej pogody można oczywiście zarzucić 
pomysł podróży. Luksusu takiego nie posiadają jednak kierowcy 
zawodowi. W przypadku obfitych opadów śniegu ciężarówki nieraz 
muszą stać dobę albo dwie tam, gdzie śnieżyca je złapała – na 
najbliższym truck stopie, rest area czy exicie, dopóki droga nie stanie 
się przejezdna. Na niektóre highway’e natomiast przez okres zimowy 
ciężarówką nie można nawet wjechać, nie mając założonych łań-
cuchów. 
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Amerykanie najwyraźniej lubią się przemieszczać za pomocą 
swoich czterech czy dwóch kółek. Rejestracje samochodów z od-
ległych stanów są normalnym widokiem na drodze, chociaż przeje-
chanie od jednego do drugiego wybrzeża może zająć kilka dni. Często 
taka jazda bywa bardzo monotonna, co dobrze się zgrywa z obrazem 
samotnego motocyklisty odjeżdżającego gdzieś w dal ku odległemu 
horyzontowi prostą nitką asfaltu. Tak naprawdę, amerykański krajo-
braz może być niezwykle zróżnicowany a widoki ciekawe. Jednak 
oczywiście zależy to od rejonu kraju. Niektóre drogi biegną 
malowniczymi zakątkami, jak  chociażby autostrada poprowadzona 
szczytem tamy Hoovera. Cóż, otwarta droga to wolność, a to jedno 
z ulubionych amerykańskich słów. Amerykanie kochają samochody i 
to one zawsze były wiązane z ideologią wolności18.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18

 Graves – Brown P., Always crashing in the same car [w:] tegoż Matter, 
Materiality and modern Culture, London 2000 [za:] T. Edensor, dz. cyt., s. 171. 
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