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Wstęp – osobowo
Na samym początku jest pytanie o czym chcę 

pisać, kolejne – może mniej skomplikowane – 
w jaki sposób.

Punkt inicjacji poznania jest najtrudniejszy, bo 
rodzi się z pustki, a kierunki rozwiązań poznaw-
czych dyktowane są tematem, obszarem, tytułem, 
a czasem wręcz aksjomatem.

Gdy wątpliwość badacza kończy się tępą ścia-
ną, a wyznacznikiem podjętych trudów ma być 
aksjomat- pytania ulegają spłyceniu, a metodyka 
określona zostaje wedle jego potwierdzenia.

Transport- tak wielki obszar badań i polemik, 
z jednej strony opisany, ale nie- poznany.

Gdy po raz pierwszy zetknęłam się „ze słowem” 
transport, potrafi łam czytać i mówić, a już „słowo 
to: okazało się czymś „ zapóźnionym”, w tym co 
doznałam od momentu narodzin.

Gdybym usiłowała określić i utożsamić słowo „ 
transport” z „ przepływem’ w równym stopniu mia-
łabym rację, co i jej nie miała.

Od „epoki’ narodzin życia i podziału komórki- 
jest to wszystko, o czym piszę i do czego nawią-
zuję w swoich pracach.

Tak jak zarządzanie, to nie to samo, co kiero-
wanie; tak samo transport – to nie to samo co 
przepływ.

Skoro zatem, nie potwierdziłam niczego, co jest 
wiadome w świecie ludzi wiedzy, to nie ma ani 
morału, ani aksjomatu – a tym bardziej desygnatu 
pojęć ogólnych.

I skoro tak jest w istocie- racjonalne wykorzy-
stanie środków transportu- bez braku opcji bez-
rozumnego stwierdzania; białe – czarne, zrodziło 
wielki mój problem; jak opisać wszystko?

Wracam zatem do pierwszego zdania- próbując 
tworzyć continuum – do tego, co piszę teraz.

Ponieważ mieszkam na Śląsku, a kocham 
otwarte przestrzenie pełne zieloności i łanów 
zbóż, ja zachłyśnięta błękitem i zielenią oceanów 
Opolszczyzny, pełna radości maków na polach 
Lubelszczyzny i Rzeszowskiego, ekscytująca się 
wolnością Pomorza – i totalnie zakochana w Pol-
sce – napiszę o sobie.

1. Inżynieria zarządzania siecią
Procesy poznawcze, których doświadczamy 

w życiu są, bo ich doświadczamy, ale pytania, któ-
re zadajemy w odniesieniu do sposobu podejmo-
wanych decyzji odnoszą się do problemów typu 
[27, s. 29]:
 – racjonalizm, czy empiryzm?
 – struktury, czy procesy?
 – ogólność, czy specyfi czność?
 – trafność wnioskowania przyczynowego, czy 
trafność ekologiczna?

 – badania stosowane, czy badania podstawowe?
A równocześnie, kiedy korzystamy z wiedzy 

o punktach orientacyjnych, drodze i wiedzy prze-
glądowej, czasami korzystamy ze skrótów umy-
słowych, które wpływają na nasze oceny odległo-
ści [27, s. 151].

W kategorii tak interpretacyjnej, jak i struktu-
ry inżynierii zarządzania pojawiają się orientacje 
[31, s. 176]:
 – nastawione na funkcje;
 – na klienta;
 – orientacje geografi czne;
 – nastawione na proces
 – i możliwe podejścia przekrojowe 
 – których kierunkowe nasilenie może sformuło-
wać tak strukturę mechanistyczną, jak organicz-
ną [31, s. 177, 17, 24].
Zgodnie z wcześniejszymi orientacjami, możli-

wy staje się podział operacji tak w organizacji me-
chanistycznej, jak i organicznej na operacje [26, 
s. 54]:
 – operacje tworzące wartość dodaną, za którą 
klient jest skłonny zapłacić;

 – operacje nietworzące wartości dodanej dla 
klienta, ale niezbędne do wykonania operacji 
dodającej wartość;

 – operacje nietworzące wartości dodanej ani nie 
stwarzające warunków do jej tworzenia.
W kategorii repozycjonowania produktu w ujęciu 

logistycznym mogą wystąpić trzy jego formy [6]:
 – pozycjonowanie maskujące: poprzez powiąza-
nie „trefnego” produktu z kategorią, która znaj-
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duje uznanie w oczach klientów, fi rma może 
przełamać ich opór i przyśpieszyć osiągnięcie 
przez debiutujący produkt fazy wzrostu;

 – pozycjonowanie oddzielające: wyposażając 
produkt w atrybuty właściwe różnym kategoriom 
rynkowym, fi rma może zapewnić mu nową po-
zycję rynkową;

 – pozycjonowanie wsteczne: pozbawiając dojrza-
ły produkt oczekiwanych przez klientów atry-
butów i wzbogacając go o nowe, zaskakujące 
cechy, fi rma może cofnąć go do fazy wzrostu.
Stąd też wymiar produktu opisujący przestrzeń 

strategiczną wyraża się poprzez cenę, jakość, dy-
wersyfi kację produktu, obsługę serwisową, możli-
wości rozwojowe produktu, poziom generowane-
go zysku [zob. 5].

Jakość procesu to efektywność, skuteczność 
i elastyczność [zob. 32], a w kategorii kształto-
wanego przepływu wartość relatywna produktu 
w wymiarze usługi [7] (rys. 1).

Realizacja procesu na każdym z poziomów za-
leżna jest od struktury w jakiej zachodzi [11.19,28], 
a sposób rozwiązywania problemów – od kontek-
stu i uwarunkowań społeczno-kulturowych [30, 
s. 384, 15, 22].

Jednym z typowych błędów w związku z przyj-
mowaną perspektywą jest [34, s. 46-47, 18]:
 – krótkowzroczność, polega ona na jednostron-
nym patrzeniu na sytuację;

 – niepotrzebne zawężanie perspektywy, błąd ten 
polega na formułowaniu zbyt wąskich celów w 
stosunku do intencji decydenta;

 – akceptowanie perspektywy narzucanej 
z zewnątrz, np. perspektywa narzucana 
konsumentom.
Rozwiązania optymalizacyjne w obszarze sieci 

transportowej i jej architektury winny usprawniać 
zrównoważony rozwój wszystkich gałęzi transpor-
tu i minimalizować koszty przemieszczania ładun-
ków w łańcuchach dostaw [13, 21, 29].

Pytanie jakie się pojawia w tym miejscu: nie 
brzmi, czy jest to możliwe – ale w jaki sposób jest 
to i ewentualną przebudowę poprowadzić?

1.1. Organiczne zarządzanie i budowanie 
sieci przepływu

Ewaluacja otoczenia wymusza organiczne spoj-
rzenie na sieć tworzącej wartość dodaną (rys. 2).

Na samym początku, by przestudiować treść 
rys. 2, należy wyjaśnić kontekst nazewnictwa 
i zsynchronizować go z opcjami przepływu.

Lapidarny w znaczeniu dosłownym – ozna-
cza kontekst, ścisłość wypowiedzi i rozumienia 
informacji.

I już w tym miejscu pojawia się nieścisłość- ro-
zumienie informacji?

Użyteczne dane, które pozwalają wygenerować 
wniosek dla wnioskującego- defi niowane są jako 
informacja, a skoro tak jest sama w sobie kom-
pilacja danych użytecznych jest treścią samą 
w sobie.

Gdyby jednak tak było, nie pojawiałyby się de-
sygnaty pojęć ogólnych.

Wiele informacji raz – jest źle defi niowana i od-
czytywana, a dwa – nie wszystkie informacje są 
właściwie wykorzystywane, tudzież niewykorzy-
stywane są w ogóle.

I w tym rozumieniu niewiele zostało wyjaśnione- 
zatem co z lapidarną siecią?

W holistycznym spojrzeniu na przestrzeń 4-wy-
miarową1 – pojawia się struktura synaps.

Autorka pracy dla potrzeb artykułu – połączenie 
struktur topologicznych traktuje jako rozdział re-
gionalny i styk przestrzeni przygranicznych w po-
staci węzłów. 

Wracając do rysunku 2, za s – przyjęto połą-
czenia pomiędzy sieciami, które można rozu-
mieć jako konglomerat, połączenia aglomeracji; 
l – jest liczbą trakcji danego węzła (aglomeracji), 
A – aglomeracją.

Bodziec zmysłowy i reakcja ruchowa są ze sobą 
ściśle skoordynowane, a łuk odruchowy jest pro-
cesem ciągłego przebudowywania, zatem zmiany 
i opcje połączeń przestrzeni zwartej, jednorodnej 
można zapisać (1):

 (1)
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Rys. 1. Interplanetarna sieć transportowa

Źródło: Opracowanie własne.
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Za n można przyjąć wymiar przestrzenny, stąd 
powyższy zapis jest albo kompletną bzdurą, albo 
genialnym zapisem rozwiązania w obszarze sieci- 
zależnie od warunków brzegowych i stosowanych 
środków transportu.

W miarę poprawny zapis 1 będzie w transpor-
cie lądowym, trudniej będzie go zinterpretować 
w przypadku zastosowania transportu lądowego 
i powietrznego, w wymiarze n może pojawić się 
nadinterpretacja czasu i jego dylatacji [14].
1.2. Transformata przestrzenna 

a ambiwalencja funkcji estymowanej 
przepływu

Przewaga konkurencyjna organizmu wydaje się 
tkwić w jego strukturze i dynamice, rozpatrywanej 
zarówno z perspektywy systemu zintegrowanego 
zarządzania (rynkowo – przepływowego, modelu 
decyzyjnego, procesów i wykorzystanych instru-
mentów zarządzania [1, s. 27, 3].

Ocenianie dobrego życia ujmuje elementy su-
biektywne i obiektywne, równocześnie jednak i w 
znaczeniu subiektywnym, jak i obiektywnym moż-
liwości przemieszczenia się, jakość realizowane-
go procesu i sposób realizacji celu- warunkuje 
stopień zadowolenia, tudzież możliwości realiza-
cji czegokolwiek [2, 33].

Czas – koszty, mogą zatem dać charakterystykę 
wartości relatywnej produktu, a szybkość dosto-
sowania oferty- może świadczyć o elastyczności 
procesu, co w wymiarze i przełożeniu ekonomii- 
winno dać całościowy obraz jakości procesu usłu-
gi transportowej.

Gdy już zostało to ustalone – warto zastanowić 
się nad macierzą pola szacowanego w charakte-
rze struktury.

Problem pojawia się w klasyfi kacji przedmiotu i 
podmiotu badań, gdyż;
 – dotyka obszaru analiz (terenu i struktury);
 – dotyczy produktu i opcji tworzenia wartości.
W tym ostatnim przypadku mamy do czynienia 

z wymiarem czynnościowym w czasie tworzącym 
przez jakość procesu (rys. 3).

Zarówno w sposobie interpretacji morfologii 
struktury tak klasterowej jak i topologicznej, moż-
na realizować budowę adaptacji modelu poprzez 
spojrzenie interplanetarne, czyli [20, 23]:
 – mikroprocesów,
 – makroprocesów.
W analogiczny sposób możliwa staje się ada-

ptacja metodologii badań kongestii w wybranych 
obszarach topologicznych i niejednolitych [16].

W znaczeniu budowy nie tyle metodologii, co 
bardziej morfologii analiz należy – zdaniem au-
torki – wybrać poziom strategiczny w obszarach 
regionów.

Powyższe staje się możliwe do zaapliko-
wania w sytuacji formułowanego podejścia 
adaptacyjnego.

O ile istotnie autorka pracy ma rację – możliwe 
staje się zastosowanie transformaty przestrzen-
nej, a w szczególnym przypadku (w odniesieniu 
do zwartych obszarów topologicznych przygra-
nicznych) – konwencji sumacyjnej Einsteina2 (2):

 (2)
 

gdzie:
 – wektor w oryginalnym układzie współrzędnych

 – wektor w nowym układzie współrzędnych
– przekształcenie między starym a nowym 

układem współrzędnych
W odniesieniu do przestrzeni Mańkowskiego 

i możliwości obrotu transformaty3 (3)

 
(3)

 

gdzie:
∂ – ambiwalencja funkcji estymowanej.

Można przyjąć, iż górna granica całki mieści się 
w n→L, dolną granicę można przyjąć jako każdą 
możliwą, lecz różną od 0.

Podsumowanie
Procesy zachodzą w strukturze, struktura zale-

ży od materii, z której jest zbudowana, a ową ma-
terią jesteśmy my i nasze dzieło twórcze.

Czy będziemy tworzyć małymi kroczkami opera-
cji ciągów, czy też założymy siedmiomilowe buty, 

Rys. 2. Sieci lapidarne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie studiów synaps
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to i tak drobne kroczki będą w pomiędzy dzieła 
tworzenia.

Na nic nie ma gotowej odpowiedzi i nie ma ak-
sjomatów w nauce, bo nasz umysł i chcenie nie 
dotyczy czasu 0 i wszystko ulega zmianie [8,9,10].

Gdy skonstruujemy aksjomaty- staniemy w 
miejscu, co nie jest możliwe, bo w demagogi cią-
gów nie ma takiej możliwości, więc aksjomat za-
przecza opcji jego tworzenia.

Pokrętne rozumowanie autorki pracy nie jest w 
niczym odkrywcze, tudzież dosłowne, bo to czego 
możemy być pewni, to to, że niczego pewni być 
nie możemy.

Dlatego źródłem dla rozwoju nauki i poznania 
jest ustawiczne zadawanie pytań- i to było celem 
pracy.

Jeżeli ktokolwiek z szanownych czytających za-
cznie negować i pytać- będzie oznaczało to usta-
wiczny rozwój naszych umysłów i chceń- i tym sa-
mym cel zostanie zrealizowany w trójnasób.

Szanowny czytelnik oczekiwał gotowego roz-
wiązania na postawione problemy, autorka do-
tknęła myślenia Einsteina, czy miała do tego pra-
wo, czy dorosła do interpretacji geniusza?

W żadnym razie!!!
Ale to nie w tym problem, ważne jest chcenie 

i umiejętność zadawania pytań.
Od autorki

Rekonesans zdarzeń to pragmatyka na życie, 
im coś bardziej dosłowne tym mniej prawdziwe. 
O parametrach usług transportowych decydują 
czynniki mierzalne: czas- koszty, ale o jakości i jej 
postrzeganiu- emocje.

Przypisy
1 Pomijając możliwość patrzenia na przestrzeń n- 
wymiarową do n= 16.
2 Wzór zaczerpnięty ze strony internetowej: http://
pl.wikipedia.org/wiki/Transformacja_Lorentza.
3 Wzór autorski do oceny.
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Congestion and macro-regions
Time dilation is a form of evaluation of space, and its application in time „here and now ‚- nonpara-

metric quantifi cation.
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