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Wracamy na Jedwabny Szlak

Start konwoju pod has∏em „Od Pekinu 
do Brukseli; transport drogowy motorem

rozwoju” by∏ puentà III Konferencji Euro-
-Azjatyckiej IRU, która odby∏a si´ w Pekinie 
w dniach 26-27 wrzeÊnia br. Organizowana 
co 2 lata konferencja ma doprowadziç do 

odbudowania drogowego po-
mostu mi´dzy Europà i Azjà. 

Konwój jest demonstracjà
mo˝liwoÊci transportu dro-
gowego ze Wschodu na 
Zachód. Dowodem, ˝e jest 
to bardzo dobry sposób na
wymian´ towarów mi´dzy

Europà a Azjà. Ma udowodniç decydentom, 
˝e transport drogowy mo˝e byç rentownà 
i efektywnà czasowo alternatywà dla transpor-
tu dóbr produkowanych w Chinach na rynki
w Europie, WNP, Ârodkowo-Wschodniej Azji 
i Stanów Zjednoczonych. Stanowi praktycznà

27 wrzeÊnia br. z Pekinu do Brukseli wyruszy∏ 

konwój pojazdów ci´˝arowych. Ka˝da z pi´ciu 

ci´˝arówek z kontenerami reprezentuje inny 

kraj, jedna z nich – Polsk´ i ZMPD.

Zdj´cie po lewej:
Micha∏ Luberadzki, 
dyrektor sprzeda˝y 

i marketingu samochodów
u˝ytkowych DCAP

Zdj´cie po prawej:
Symboliczne sadzenie drzewka

przed PKiN w Warszawie
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Jedwabny Szlak to dawna 

droga handlowa łącząca Chiny 

z Europą i Bliskim Wschodem. 

Liczyła ok. 12 tys. km i była

wykorzystywana od II wieku p.n.e. 

do VIII wieku n.e., kiedy to szlak

utracił znaczenie ze względu 

na napływ ludów tureckich 

do Azji Środkowej. Szlak prowadził 

z Xian, dawnej stolicy Chin, 

przez dolinę rzeki Tarym, 

wzdłuż północnego skraju pustyni

Takla Makan, Samarkandę, Bucharę 

i Taszkient do Morza Kaspijskiego,

następnie przez Turcję do 

Morza Czarnego. Istniała też 

tzw. droga południowa – przez 

południowy skraj pustyni 

Takla Makan, Pamir, Baktrię, 

Indie i Syrię. Towary przewożone

wówczas ze Wschodu to głównie

jedwab, żelazo, papier, natomiast 

na Wschód transportowano złoto,

perfumy, wyroby jubilerskie,

winogrona i rośliny uprawne.

Jednym z pierwszych przedstawicieli

Zachodu, którzy przemierzył

legendarny szlak był Marco Polo
– wenecki kupiec i podróżnik, 

który wraz z ojcem i stryjem,

zamożnymi kupcami handlującymi 

ze Wschodem, dotarł do 

Państwa Środka.

odpowiedê na oczekiwania firm produkcyjnych
w Chinach, które pragnà znaleêç alternatyw´
dla transportu morskiego ze wzgl´du na galo-
pujàce zat∏oczenie portów w Chinach oraz na
dramatyczny wzrost taryf w tej bran˝y.

Uczestnikami konwoju sà – wybrani przez
narodowe stowarzyszenia – przewoênicy z Chin,
Kazachstanu, Rosji, Litwy, ¸otwy i Polski. Na 
12 000-kilometrowej trasie przejazdu zaplanowa-
no przystanki w stolicach kilku paƒstw, w szeÊciu
z nich: Astana, Moskwa, Ryga, Wilno, Warszawa
(14 paêdziernika) i Bruksela (17 paêdziernika) 
– przeprowadzone zosta∏y konferencje prasowe. 

Konwój jest efektem wspó∏pracy wielu 
stowarzyszeƒ cz∏onkowskich IRU. Zosta∏ 
zorganizowany z inicjatywy kazachskiego 
stowarzyszenia przewoêników KazATO, przy
poparciu i udziale cz∏onków IRU z Chin
(CRTA), ¸otwy (Latvijas Auto), Litwy (LINAVA),
Polski (Zrzeszenie Mi´dzynarodowych Prze-
woêników Drogowych w Polsce) i Rosji
(ASMAP). Inicjatywa spotka∏a si´ z bardzo 
pozytywnym przyj´ciem EKG ONZ, UNESCAP
i Amerykaƒskiej Izby Handlowej. W przes∏a-
niu do jej uczestników prezydent IRU, Paul
Laeremans, powiedzia∏: „Celem tego konwoju
jest wykazanie, ˝e towary mogà byç efektywnie
przewo˝one drogà làdowà z Chin do krajów
WNP i UE w czasie trzykrotnie krótszym ni˝
drogà morskà. Ponadto stanowi on dowód na to,
˝e w coraz bardziej konkurencyjnej gospodarce
Êwiatowej transport drogowy nie jest ju˝ 
tylko jednym ze Êrodków transportu, lecz 
tak˝e niezastàpionym instrumentem produkcji
dla przedsi´biorstw i gospodarki”.

Podczas ceremonii towarzyszàcej startowi
konwoju, prezes chiƒskiego stowarzyszenia
przewoêników, Yao Mindge, stwierdzi∏: 
„Wymiana handlowa mi´dzy Chinami i ich
partnerami z krajów Eurazji stale si´ 
rozwija. Musimy korzystaç ze wszystkich
Êrodków transportu, w tym z us∏ug szybkich
przewoêników drogowych. JesteÊmy pewni, 
˝e przewozy komercyjne drogà làdowà 
stanowià realne rozwiàzanie znajdujàce si´ 
w zasi´gu r´ki”.

Konferencja prasowa „Ponownie na Jedwab-
nym Szlaku” – organizowana przez Zrzeszenie
Mi´dzynarodowych Przewoêników Drogowych
w Polsce – odby∏a si´ 14 paêdziernika 2005 r.
w Pa∏acu Kultury i Nauki w Warszawie. ■

Janusz Serwiƒski i Marek Foryszewski, kierowcy firmy Direx, odebrali dyplomy uznania 
z ràk Jana Buczka, sekretarza generalnego ZMPD
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Wywiad

Reprezentowali Paƒstwo Polsk´ w konwoju
pojazdów ci´˝arowych na trasie Pekin 
– Bruksela. Celem podró˝y by∏a praktyczna
demonstracja mo˝liwoÊci transportu drogo-
wego w przewozie towarów mi´dzy Europà 
i Azjà. Jak sprawdzi∏ si´ w tej dalekiej 
i trudnej podró˝y Actros?
Od poczàtku zdawaliÊmy sobie spraw´, ˝e 
trasa blisko 13 tys. km (w obie strony), 
przebiegajàca przez kilka stref czasowych i kli-
matycznych, wiodàca przez góry Uralu, stepy
Azji a˝ do Chin b´dzie bardzo wymagajàca.
Dlatego do tej trasy wyznaczyliÊmy dwuletniego
Mercedesa Actrosa 1844 o dotychczasowym
przebiegu ok. 300 tysi´cy kilometrów, z czego
wi´kszà cz´Êç przeby∏ on na drogach ∏àczà-
cych Europ´ z Kazachstanem – jak widaç jest
to auto, które „przywyk∏o” do dalekich tras. 
I naprawd´ zas∏uguje na s∏owa pochwa∏y 

– zarówno od nas jako w∏aÊcicieli firmy 
Direx, jak i od dwóch naszych kierowców, 
którzy przemierzali nim t´ tras´ przez blisko 
6 tygodni. Na szczególnà uwag´ zas∏uguje 
bezawaryjnoÊç i ekonomicznoÊç pojazdu oraz
wygoda i komfort jazdy kierowców, co podnosi
poziom bezpieczeƒstwa zarówno ludzi, jak 
i powierzonego nam towaru. Kierowcy ze
szczerym uznaniem odnosili si´ do ergonomii
kabiny i jej wyposa˝enia, w szczególnoÊci do
panelu kierowniczego i fotela kierowcy. 
Trasa konwoju nie doÊç, ˝e jest jednà 
z najd∏u˝szych mi´dzynarodowych dróg
handlowych, to nale˝y tak˝e do bardzo
trudnych. Z jakimi problemami musia∏a
zmierzyç si´ polska ekipa?
WspominaliÊmy ju˝ o ogromnych ró˝nicach
warunków pogodowych i klimatycznych, ale
warto przy tym podkreÊliç, ˝e mówimy 

o sytuacji, w której zimowe burany i stepowe
zawieje powodujà powstawanie zasp na wyso-
koÊç szyb ci´˝arówki! Aby uzyskaç pe∏ny 
obraz tego, z czym si´ spotykamy na co dzieƒ 
w naszych trasach do Kazachstanu, trzeba 
do tego dodaç ogromne dobowe ró˝nice tem-
peratur, odstajàce daleko od standardów tras
europejskich nawierzchnie dróg, niemal˝e
brak sieci serwisowych oraz mocno wàtpliwà
jakoÊç paliw i olejów. Ponadto, na przejÊciach
granicznych zdarza∏y si´ problemy z odpra-
wami dokumentów, a tak˝e nie udawa∏o si´ 
nieraz uniknàç awarii w pozosta∏ych ci´˝a-
rówkach konwoju, co powodowa∏o przestoje
ca∏ej karawany.
Co udowodni∏o ponowne przemierzenie 
historycznego Jedwabnego Szlaku?
Uwa˝amy, ˝e przejazd konwoju z Azji do 
Europy pozwoli pokazaç przedsi´biorcom,
mi´dzynarodowym organizacjom i klientom
coÊ, co dla naszej firmy stanowi wa˝ny ele-
ment strategii biznesowej ju˝ od wielu lat.
Tych pi´ç ci´˝arówek, dziewi´ciu kierowców 
i kilka tygodni udowodni∏o, ˝e interkontynen-
talny transport towarów mi´dzy Europà i Azjà
mo˝e odbywaç si´ ju˝ teraz w obie strony 
i – co najwa˝niejsze – stanowi optimum czasu
i kosztów. Producenci i nabywcy nie muszà
ju˝ wybieraç mi´dzy krótkim czasem dostawy
przy ogromnych kosztach transportu lotni-
czego, a niskimi kosztami za wielotygodniowe

Âladami Marco Polo
Rozmowa z Dorotà i Ireneuszem Prudzyƒskimi – w∏aÊcicielami firmy Direx.

Dorota i Ireneusz Prudzyƒscy – w∏aÊciciele firmy Direx Sp. z o.o.



Transport 4|2004 11

oczekiwanie na dostaw´ drogà morskà. Obec-
nie, dzi´ki transportowi drogowemu, przy
wielokrotnie ni˝szych kosztach mo˝emy 
skróciç czas dostawy towarów z szeÊciu do 
zaledwie dwóch tygodni. To optimum kosztów
i czasu niesie ze sobà ogromne mo˝liwoÊci
rozwoju nie tylko dla producentów, eksporte-
rów i importerów w ca∏ej Eurazji, ale tak˝e dla
nas – transportowców. I jesteÊmy dumni, ˝e to
w∏aÊnie ciàgnik z naszej floty i dwóchprofesjo-
nalistów z firmy Direx – Marek Foryszewski
i Janusz Serwiƒski – dokonali tego wyczynu 
w imieniu ca∏ej polskiej spo∏ecznoÊci mi´dzy-
narodowego transportu drogowego. 
W jakich okolicznoÊciach i kiedy zrodzi∏a
si´ idea konwoju?
Spiritus movens projektu karawany z Pekinu
do Brukseli 2005 by∏ niewàtpliwie sekretarz
generalny IRU, Martin Marmy i Stowarzy-
szenie Przewoêników Kazachstanu KazATO. 
To w∏aÊnie ich starania, by ponownie prze-
trzeç Jedwabny Szlak oraz wysi∏ki kilku 
innych krajowych stowarzyszeƒ i przedsi´-
biorstw, w tym firmy Direx i DaimlerChrysler,
pozwoli∏y na powrót do realnego wykorzy-
stania idei sprzed 400 lat.
W jaki sposób zainteresowali si´ Paƒstwo
tym przedsi´wzi´ciem i co Was sk∏oni∏o 
do uczestniczenia w nim?
Od poczàtku wykazywaliÊmy du˝e zaintereso-
wanie tym projektem. Nasze wieloletnie 
doÊwiadczenie w realizacji transportów na 
dalekich trasach do Azji, nowoczesny i stale
odm∏adzany tabor sprz´tu oraz nasi fachowcy

– wspaniali i doÊwiadczeni ludzie oddani 
swojej pracy – z pewnoÊcià wp∏yn´∏y na fakt,
˝e to w∏aÊnie Actros ze stajni firmy Direx ruszy∏
w t´ transkontynentalnà tras´. Nie bez znacze-
nia by∏ tak˝e ogromny optymizm i zapa∏ do
wspó∏dzia∏ania dyrektora Micha∏a Luberadzkie-
go, którego zach´ta i pomoc w przygotowaniach
do projektu okaza∏y si´ nieocenione. 
Jakie przewozicie towary? W czym si´ 
specjalizujecie?
Mimo ˝e jesteÊmy jeszcze nastolatkami – Direx
istnieje od 1989 – mo˝emy pochwaliç si´ nie
tylko ambitnymi planami rozwoju w przysz∏o-
Êci, strategià ekonomicznego i technologicznego
wzrostu w teraêniejszoÊci, ale tak˝e przesz∏o-
Êcià Êwiadczàcà o biznesowym sukcesie naszego
przedsi´biorstwa. Nie-
mal˝e od poczàtku 
istnienia firmy Direx
jej punktem ci´˝koÊci
by∏ transport towa-
rów w kontrolowanej
temperaturze mi´dzy
krajami Europy Za-
chodniej a Rosjà 
i Kazachstanem. Obra-
ny przez nas profil
dzia∏alnoÊci niejako
„wymusi∏” pewne roz-
wiàzania organizacyjne
i techniczne, które
Êwiadczà o naszym
sukcesie i silnej pozycji
na rynku. Wieloletnie

doÊwiadczenie, nowoczesna flota i rozwià-
zania techniczne zapewniajàce maksimum 
bezpieczeƒstwa przy zachowaniu optimum
kosztów, dwuosobowe obsady naszych spraw-
dzonych kierowców oraz fachowe zaplecze
techniczne i systemowe sprawiajà, ˝e powie-
rzane nam towary (wymagajàce szczególnej
dba∏oÊci) – artyku∏y spo˝ywcze Êwie˝e 
i mro˝one, FMCG, s∏odycze, lekarstwa – sà 
dostarczane szybko, bezpiecznie i punktu-
alnie do naszych klientów. Wierzymy, ˝e 
w∏aÊnie te trzy czynniki wyznaczajà wspólny
kierunek rozwoju dla naszej firmy i naszych
klientów. To nasz w∏aÊciwy kierunek. �

www.direx.pl
www.zmpd.pl


