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zamiany jednostek pływających. Ocena istniejących aktów prawnych dotyczących 
zamiany środków transportu w portach morskich i śródlądowych.



�INŻYNIERIA�MORSKA�I�GEOTECHNIKA,�nr�3/2010382

RAJKIEWICZ J., BUDNIK-RÓDŹ M., MYSZKOWSKA A., KURPIEL K.: Prospe-
cts of the development of renewable energy resources. Inżynieria Morska i Geo-
technika. Vol. 31: 2010, No 3, p. 383.
Description of the renewable energy resources: from wind, biomass, biogas, geother-
mal and water energy. Favorable conditions and obstacles for the development of 
renewable energy.

KASZUBOWSKI L. J.: Seismic-stratigraphic units of the Dziwnów Spit. Inżynie-
ria Morska i Geotechnika. Vol. 31: 2010, No 3, p. 387.
Identification of the series of Pleistocene and Holocene seismic-stratigraphic units 
based on geological and seismic investigations made in the Dziwnów Spit region. 
Description of particular seismic-stratigraphic units. Presence of neotectonic move-
ments.

KASZUBOWSKI L. J., COUFAL R.: Preliminary geological division of the Polish 
Baltic seabed. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 31: 2010, No 3, p. 392.

Geological units of Polish part of the Baltic seabed based on detailed analysis of 
geological maps and geological interpretation of seismic-acoustic investigations. De-
termination of characteristic geological criteria and geotechnical parameters for the 
designated geological units.

COUFAL R.: Modelling of sediment transport in the border sector of Odra river. 
Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 31: 2010, No 3, p. 401.
Mathematical model of a formation of river bed due to different hydro-meteorological 
conditions. Numerical calculations scheme adjusted to Lower Odra river. Calculations 
of the stability of riverbed after construction of the bank.

KASZUBOWSKI L. J.: Contemporary vertical movements of the Earth’s crust 
in Southern Baltic region. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 31: 2010, No 3, 
p. 406.
Problems of current vertical movements of the Earth’s crust in Southern Baltic region. 
Map of vertical movements during last 8000 years.

BABAKOW A., CZUBARENKO B., OSTROWSKI R., PRUSZAK Z.: Variability 
of coast sediments of natural seacoast and that neighboring with harbor infra-
structure. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 31: 2010, No 3, p. 409.
Spatial variability of seabed sediments on the cross-shore profile of due, beach and 
shallow water near-shore zone. Dependence of lithodynamic indicators on the impact 
of hydrodynamic conditions on the natural seashore and that influenced by neighbo-
ring harbor infrastructure based on data analysis collected in IBW PAN Coastal Rese-
arch Station in Lubiatowo and on Vistula Spit shore nearby the breakwaters shielding 
the entrance to Baltijsk harbor.

BEDNAREK R.: Identification of eodemetric initial compressibility modulus ba-
sed on consolidation tests of organic soil. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 31: 
2010, No 3, p. 417.
Analysis of settlements of organic soil specimen in oedometric conditions. Applica-
tion of the empirical model of organic soils elaborated in Geotechnical Department of 
Szczecin Technical University as well as method of identification of final and inter-
mediate loading stages. Determination of the parameters necessary for prediction of 
organic soil response under additional loads from the relation between the compressi-
bility modulus and initial porosity.

MEYER Z., TARNAWSKI M., WRÓBEL-HEN M.: Empirical model of the settle-
ment of non-cohesive soils. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 31: 2010, No 3, 
p. 422.
Description of the model and empirical load-settlement relation as well as its practical 
applications. Calculation example concerning the settlement of circular footing.

MEYER Z., KOWALÓW M.: Osterberg’s static tests applied for large bearing 
capacity piles. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 31: 2010, No 3, p. 427.
Mathematical description of the phenomenon. Some cases considered e.g. when the 
pressure cell is located at the pile base or above it. Calculation example. Results.

RAJKIEWICZ J., BUDNIK-RÓDŹ M., MYSZKOWSKA A., KURPIEL K.: Per-
spektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie zachodniopo-
morskim. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 3, s. 383.
Zachodniopomorska perspektywa rozwoju odnawialnych źródeł energii. Opis odna-
wialnych źródeł energii: wiatru, biomasy, biogazowania, energii geotermalnej i wod-
nej. Warunki sprzyjające i przeszkody w rozwoju energetyki odnawialnej.

KASZUBOWSKI L. J.: Jednostki sejsmostratygraficzne Mierzei Dziwnowskiej. 
Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 3, s. 387.
Wydzielenie szeregu jednostek sejsmostratygraficznych plejstocenu i holocenu na 
podstawie przeprowadzonych badań geologicznych i sejsmicznych w rejonie Mierzei 
Dziwnowskiej. Charakterystyka poszczególnych jednostek sejsmostratrygraficznych. 
Występowanie ruchów neotektonicznych.

KASZUBOWSKI L. J., COUFAL R.: Wstępny podział geologiczno-inżynierski 
dna polskiej części Morza Bałtyckiego. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 31: 
2010, nr 3, s. 392.
Jednostki geologiczno-inżynierskie dna polskiej części Morza Bałtyckiego na pod-
stawie szczegółowej analizy map geologicznych dna Bałtyku oraz geologicznej in-
terpretacji materiałów sejsmoakustycznych. Przypisane poszczególnym jednostkom 
geologiczno-inżynierskim określone kryteria geologiczne i charakterystyczne para-
metry geotechniczne.

COUFAL R.: Modelowanie ruchu rumowiska na odcinku Odry granicznej. Inży-
nieria Morska i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 3, s. 401.
Model matematyczny kształtowania koryta rzecznego w wyniku zróżnicowanych 
warunków hydrometeorologicznych. Schemat obliczeń numerycznych dostosowany 
do odcinka dna Dolnej Odry. Obliczenia stabilności dna odcinka Odry po zabudowie 
opaski podłużnej.

KASZUBOWSKI L. J.: Współczesne pionowe ruchy skorupy ziemskiej na ob-
szarze Bałtyku południowego. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 3, 
s. 406.
Zagadnienie współczesnych ruchów pionowych skorupy ziemskiej na obszarze połu-
dniowego Bałtyku. Mapa sumarycznych ruchów pionowych na analizowanym obsza-
rze w ciągu ostatnich 8000 lat.

BABAKOW A., CZUBARENKO B., OSTROWSKI R., PRUSZAK Z.: Zmienność 
charakterystyk osadów brzegowych brzegu naturalnego oraz sąsiadującego z za-
budową portową. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 3, s. 409.
Przestrzenne zróżnicowanie charakterystyk morskich osadów dennych na profilu po-
przecznym wydmy, plaży i płytkowodnej strefy przybrzeżnej. Zależność wskaźników 
litodynamicznych od oddziaływania czynników hydrodynamicznych na naturalnym 
brzegu morskim i na brzegu poddanym wpływowi sąsiadującej zabudowy portowej 
na podstawie analizy danych zebranych w Morskim Laboratorium Brzegowym IBW 
PAN w Lubiatowie i na Mierzei Wiślanej w pobliżu falochronów osłaniających wej-
ście do portu Bałtyjsk.

BEDNAREK R.: Identyfikacja edometrycznego modułu ściśliwości początkowej 
na podstawie badań konsolidacji gruntu organicznego. Inżynieria Morska i Geo-
technika. R. 31: 2010, nr 3, s. 417.
Analizy osiadania próbki gruntu organicznego w edometrze. Zastosowanie do anali-
zy opracowanego w Katedrze Geotechniki Politechniki Szczecińskiej empirycznego 
modelu gruntu organicznego oraz metody identyfikacji osiadania docelowego dla 
poszczególnych etapów obciążenia. Określenie na podstawie wyników wpływu po-
rowatości początkowej na początkową wartość modułu ściśliwości, potrzebnych do 
prognozowania zachowania gruntu organicznego pod obciążeniem dodatkowym.

MEYER Z., TARNAWSKI M., WRÓBEL-HEN M.: Empiryczny model osiadania 
gruntów niespoistych. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 3, s. 422.
Charakterystyka przyjętego modelu osiadania gruntów niespoistych. Opis empirycz-
nej zależności obciążenie - osiadanie i jej praktyczne zastosowanie. Przykład oblicze-
niowy osiadania okrągłej stopy fundamentowej.

MEYER Z., KOWALÓW M.: Statyczny test Osterberga zastosowany dla pali 
o dużej nośności. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 3, s. 427.
Opis matematyczny zjawiska. Przypadek podstawowy, kiedy komórka ciśnieniowa 
ulokowana jest w podstawie pala. Przypadek, kiedy komórka ciśnieniowa ulokowana 
jest powyżej podstawy pala. Przykład obliczeniowy. Wnioski.

Pozostałe streszczenia znajdują się na str. 483.
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MEYER Z., SYCZYGIELSKI T.: Konsolidacja torfów z wykorzystaniem prze-
ciążenia warstwą popiołów. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 3, 
s. 431.
Analiza konsolidacji torfów przeciążonych popiołami. Bardzo mały współczynnik fil-
tracji popiołów uniemożliwia odprowadzenie nadwyżki wody gruntowej w kierunku 
pionowym i z tego powodu filtracja wody uniemożliwiająca konsolidację odbywa 
się w kierunku poziomym. Model konsolidacji uwzględnia zmianę parametrów tor-
fu: modułu ściśliwości oraz współczynnika filtracji w trakcie konsolidacji stosownie 
do zmian porowatości gruntu. Wyniki weryfikacji tego modułu na podstawie badań 
terenowych.

MEYER Z., KOWALÓW M.: Model krzywej aproksymującej wyniki testów sta-
tycznych pali. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 3, s. 438.
Analiza krzywej obciążenie – osiadanie z próbnych obciążeń pali. Aproksymacja pa-
rametrów krzywej aproksymującej. Przykłady aproksymacji.

TARNAWSKI M.: O potrzebie weryfikacji interpretacji wyników sondowań 
dynamicznych w gruntach niespoistych. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 31: 
2010, nr 3, s. 441.
Charakterystyka sond i sondowań dynamicznych stosowanych w Polsce. Zasady in-
terpretacji sondowań dynamicznych i porównanie wyników ilościowych dla różnych 
stopni zagęszczenia gruntów niespoistych. Podkreślenie konieczności weryfikacji do-
tychczasowych zasad interpretacji sondowań dynamicznych.

KOZŁOWSKI T.: Osiadanie gruntu organicznego o właściwościach sprężysto-
plastycznych podczas cyklicznych zmian obciążenia. Inżynieria Morska i Geotech-
nika. R. 31: 2010, nr 3, s. 443.
Opis uproszczonego modelu sprężysto-plastycznego dla torfu.. Wpływ obciążeń cy-
klicznych na przebieg osiadania. Przykład wyznaczenia parametrów charakteryzują-
cych ściśliwość torfu. Badań dla innych rodzajów gruntów organicznych.

TARNAWSKI M.: Historia Przedsiębiorstwa Geologicznego „Geoprojekt Szcze-
cin”. Część III. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 3, s. 447.

MALKIEWICZ J., GRZYBOWSKA-PIETRAS J.: Ocena kompozytów podściółko-
wych geokrat w funkcji drenażu, filtracji i separacji. Inżynieria Morska i Geotech-
nika. R. 31: 2010, nr 3, s. 451.
Funkcje spełniane przez geotekstylia w inżynierii ziemnej. Charakterystyka właści-
wości mechanicznych i hydraulicznych tradycyjnych geowłóknin podściółkowych. 
Porównanie z nowoczesnym kompozytem stworzonym z wykorzystaniem technolo-
gii spun-lace.

WYSOKIŃSKI L.: Projektowanie geotechniczne z wykorzystaniem geosyntety-
ków (Artykuł dyskusyjny). Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 3, 
s. 454.
CZARNECKA H., RYŃSKI A.: Program „Kompleksowe zabezpieczenie przeciw-
powodziowe Żuław do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015)” zwany „Pro-
gramem Żuławskim – 2030”. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 3, 
s. 458.
Żuławy – obszar zagrożony powodziami. Formy ochrony przyrody na terenie obję-
tym Programem oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Cele opracowania Programu. 
Harmonogram i źródła finansowania Programu. Struktura instytucjonalna wdrażania 
Programu.. I etap realizacji Programu do roku 2015 i Beneficjenci. Kolejne etapy 
realizacji Programu. Korzyści z wdrożenia Programu.

MEYER Z., SYCZYGIELSKI T.: Consolidation of peat overloaded by ash layer. 
Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 31: 2010, No 3, p. 431.

Analysis of the consolidation of peat overloaded by ash layer. Horizontal filtration 
induced by small permeability coefficient of ashes preventing the vertical flow due 
to excess pore water pressure. Consolidation model comprising variation of compres-
sibility modulus and permeability coefficient of peat due to consolidation induced 
porosity changes.

MEYER Z., KOWALÓW M.: A curve approximating the results of static load tests. 
Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 31: 2010, No 3, p. 438.
Analysis of load – settlement curve obtained from static load tests. Approximation of 
the parameters describing the curve. Examples.

TARNAWSKI M.: Necessity to verify the interpretation of dynamic penetration 
test results for non-cohesive soils. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 31: 2010, 
No 3, p. 441.
Description of the penetrometers and dynamic penetration tests used in Poland. Prin-
ciples of an interpretation of dynamic tests and comparison of quantitative results for 
various densities of non-cohesive soils. Necessity to verify current rules governing the 
interpretation of dynamic penetration test results.

KOZŁOWSKI T.: Cyclically induced settlement of organic soils with elasto-pla-
stic properties. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 31: 2010, No 3, p. 443.

Description of simplified elasto-plastic model of peat. Impact of cyclic loads on soil 
settlements. Example of determination of compression parameters for peat and some 
investigations for other organic soils.

TARNAWSKI M.: History of the „Geoprojekt Szczecin” geological company. 
Part III. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 31: 2010, No 3, p. 447.

MALKIEWICZ J., GRZYBOWSKA-PIETRAS J.: Assessment of underlayers of 
geogrids acting  as a drainage, filtration and separation layers. Inżynieria Morska 
i Geotechnika. Vol. 31: 2010, No 3, p. 451.
Role and functions of geotextiles in civil engineering. Description of mechanical and 
hydraulic properties of traditional geotextile underlayers. Comparison with modern com-
posite material with the use of spun-lace technology.

WYSOKIŃSKI L.: Geotechnical design with the use of geosynthetics (Polemical 
paper). Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 31: 2010, No 3, p. 454.

CZARNECKA H., RYŃSKI A.: „Program of integrated flood protection of Żuła-
wy region till 2030 year (including 20015 stage called Żuławy program – 2030”. 
Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 31: 2010, No 3, p. 458.

Żuławy – the region threatened by floods. Forms of environmental protection in the re-
gion considered and its direct neighborhood. Goals of the Program. Schedule and finan-
cial sources. Administrative structure for the implementation of the Program. Stage I of 
the Program till 2015 and its beneficial users. Next stages of the Program. Benefits from 
the implementation of the Program.

Kontynuacja streszczeń ze str. 382.
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RUDZIŃSKI A.: Possibilities of the use of fine mineral wool wastes for mortar pro-
duction. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 31: 2010, No 4, p. 487.
Possibilities of replacing sand mass by mineral wool wastes. Technical properties of the 
mortar made of standard quartz natural sand or fine mineral wool wastes. Advantages of the  
use of fine mineral wool wastes for mortar production.

SULIGOWSKI Z.: Modern concrete elements for sewage systems. Inżynieria Morska 
i Geotechnika. Vol. 31: 2010, No 4, p. 489.
The reinforced concrete is not a proper material for elements of sewage systems. In road 
construction concrete elements used in drainage systems have sufficient strength if they 
meet the regulations of current standard.
KACZMAREK L. M., SOBCZAK Ł., BIEGOWSKI J.: Three-layered model of transport 
of non-uniform sediments in rivers with selected verification examples. Inżynieria Mor-
ska i Geotechnika. Vol. 31: 2010, No 4, p. 493.
Sediment transport versus morphological changes of river bed in time and space. Three-
layered mathematical model of transport and segregation of sandy sediments in rivers. Ve-
rification of the model based on comparison of calculation results with other formulae and 
filed data taken from Vistula and Reda rivers. Summary.

JASTRZĘBSKA M., HODOR J.: Alternative foundation of the hotel near Warszawa 
and Gdańsk. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 31: 2010, No 4, p. 501.
Description of hotel building construction. Soil and water conditions for both localizations. 
Analysis of foundation for both localizations: construction and technological solutions.

BAJDA M., SKUTNIK Z.: Assessment of shear modulus for ghytia based on geotechni-
cal in situ tests. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 31: 2010, No 4, p. 507.
Methodology and results of field tests (SCPT and DMT) carried out in organic soils in order 
to determine shear modulus G0 for gytja. Comparison of quantitative results and assessment 
of their agreement.
ZYDROŃ T.: Analysis of stability conditions of surface layers of flysch slopes near 
Beskid Mały. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 31: 2010, No 4, p. 511.

The results of stability analyses of surface layers of slopes including the impact of rainfall 
water infiltration. For determination of saturation front Mein-Larson’s and Pradel-Raad’s 
infiltration models based on Green-Ampt’s equation have been adopted. The infiltration 
conditions during the rainfall and depth of saturation front conditioning initiation of stability 
loss have been assessed.

SABODASZ P. F., SZEWLIAKOW A. G.: Displacements of wall embedded in a soil 
due to longitudinal seismic wave. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 31: 2010, No 4, 
p. 519.
Analytical solution of the displacements of wall (e.g. waterproof element of the dam) loca-
ted in the soil. Preliminary assumptions regarding kinetics of the soil – wall system. Analy-
sis of seismic loads. Principles of the damping of seismic impact.
KAWALEC J.: Improvement of the subsoil by geogrids. Inżynieria Morska i Geotechni-
ka. Vol. 31: 2010, No 4, p. 523.
Differences in interaction mechanisms between geosynthetics and granular material as 
a function of soil improvement (geotextiles, geonets, geogrids). Properties of geogrids ne-
cessary to correct specification of reinforcement effectiveness. Impact of grains interlocking 
in geogrid aperture. Zones of grid locks. Improvement of effectiveness by using triangular 
shape of geogrid.
BLOCKUS M., FIK M.: Excavation casing by light-weight sheet pile walls (PCV) 
in coastal zone with changeable groundwater levels. Inżynieria Morska i Geotechnika. 
Vol. 31: 2010, No 4, p. 531.
Construction of excavation casing using construction elements made of plastic. Application 
of sheet pile wall made of PCV as element of coastal construction.

KAŁĘDKIEWICZ W., WAWRZYŃSKA A.: Damage and reconstruction of old French Pier 
in Gdynia Port. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 31: 2010, No 4, p. 534.
Adaptation of the construction (formerly improved after war damages) to new conditions 
of its work. Due to improper serviceability the construction has been damaged again and 
after additional analysis of ultimate loads of superstucture during design stage, the repair of 
structure enabled its further exploitation for even larger loads.

KULIŃSKI M.: Possibilities of navigation and yachting intensification in Vistula Bay (Na-
ture 2000 area) for planned connection with Gdańsk Bay. Inżynieria Morska i Geotechnika. 
Vol. 31: 2010, No 4, p. 543.

Existing and planned port infrastructure including Żuławy Loop program. Analysis and 
prediction of an increase of navigation and yachting in the Nature 2000 area. Determina-
tion of assumptions for assessment of ecological impact due to the increase of navigation 
and yachting including the construction of new navigation channel across Vistula Spit and 
wit hout this channel.

RUDZIŃSKI A.: Możliwość wykorzystania rozdrobnionych odpadów wełny mineral-
nej do produkcji zapraw. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 4, s. 487.
Możliwość zastąpienia w zaprawach masy piasku rozdrobnionymi odpadami wełny mine-
ralnej. Właściwości techniczne zapraw wykonanych z kwarcowego piasku normowego oraz 
piasku naturalnego. Wartości właściwości technicznych w seriach prób z odpadami wełny 
i celowość stosowania rozdrobnionych odpadów wełny do produkcji zapraw.
SULIGOWSKI Z.: Nowoczesne elementy betonowe do kanalizacji. Inżynieria Morska 
i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 4, s. 489.
Żelbet nie jest materiałem odpowiednim do użycia w kanalizacji. W budownictwie drogo-
wym betonowe elementy stosowane w odwodnieniach mają wystarczającą nośność, jeżeli 
spełniają wymagania aktualnej normy.
KACZMAREK L. M., SOBCZAK Ł., BIEGOWSKI J.: Trójwarstwowy model transpor-
tu osadów niejednorodnych w rzekach oraz wybrane przykłady jego weryfikacji. Inży-
nieria Morska i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 4, s. 493.
Transport rumowiska a zmiany morfologiczne koryta rzeki w czasie i przestrzeni. Trój-
warstwowy model matematyczny transportu i segregacji osadów piaszczystych w rzekach. 
Weryfikacja modelu trójwarstwowego na podstawie porównania wyników obliczeń z in-
nymi formułami oraz z danymi zarejestrowanymi in-situ na rzece Wiśle i Redzie. Podsu-
mowanie.
JASTRZĘBSKA M., HODOR J.: Warianty posadowienia budynku hotelowego w okoli-
cach Warszawy i w Gdańsku. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 4, s. 501.
Charakterystyka konstrukcyjna budynku hotelowego. Warunki gruntowo-wodne dla dwu 
lokalizacji obiektu. Analiza sposobu posadowienia dla obu lokalizacji; rozwiązania kon-
strukcyjne i technologiczne.
BAJDA M., SKUTNIK Z.: Ocena modułu ścinania gytii na podstawie geotechnicznych 
badań terenowych. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 4, s. 507.
Metodyka i wyniki terenowych badań geotechnicznych (SCPT i DMT) wykonanych 
w gruntach organicznych w celu określenia modułu ścinania G0 dla gytii. Porównanie wy-
ników ilościowych i ocena ich zgodności.
ZYDROŃ T.: Analiza warunków stateczności przypowierzchniowych warstw zboczy 
fliszowych zlokalizowanych w regionie Beskidu Małego. Inżynieria Morska i Geotechni-
ka. R. 31: 2010, nr 4, s. 511.
Wyniki analiz stateczności powierzchniowych warstw zboczy z uwzględnieniem wpływu 
procesu infiltracji wody opadowej. Dla określenia prędkości przemieszczenia frontu zwil-
żenia wykorzystano modele infiltracji Mein-Larsona oraz Pradel-Raada, które opierają się 
na równaniu Green-Ampta. Określono warunki infiltracji wody opadowej w czasie trwania 
opadu oraz głębokość położenia frontu zwilżenia warunkującą naruszenie ich warunków 
stateczności.
SABODASZ P. F., SZEWLIAKOW A. G.: Przemieszczenia ściany w gruncie wywoła-
ne oddziaływaniem sejsmicznej fali podłużnej. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 31: 
2010, nr 4, s. 519.
Rozwiązanie analityczne przemieszczeń ściany (np. rdzenia zapory) umieszczonej w grun-
cie. Założenia wyjściowe dotyczące kinematyki układu ściana – grunt. Analiza obciążeń 
sejsmicznych. Zasady tłumienia oddziaływań sejsmicznych.
KAWALEC J.: Stabilizacja podłoża z wykorzystaniem georusztów. Inżynieria Morska 
i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 4, s. 523.
Różnice w mechanizmach współpracy geosyntetyku z materiałem ziarnistym w funkcji 
stabilizacji (geotkaniny, geosiatki, georuszty). Właściwości georusztów niezbędne do po-
prawnego specyfikowania efektywności zbrojenia. Wpływ zazębienia kruszywa w oczkach 
georusztu. Strefy skrępowania kruszywa. Poprawa efektywności przy wykorzystaniu trój-
kątnego kształtu georusztu.
BLOCKUS M., FIK M.: Obudowy wykopów przy użyciu lekkich ścianek szczelnych 
PVC w przybrzeżnej strefie zmiennych poziomów wody gruntowej. Inżynieria Morska 
i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 4, s. 531.
Konstrukcja obudowy wykopu z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych z tworzywa 
sztucznego Zastosowanie ścianki szczelnej z PVC jako konstrukcji w budowli hydrotech-
nicznej.
KAŁĘDKIEWICZ W., WAWRZYŃSKA A.: Awaria i naprawa dawnego Pirsu Francu-
skiego w Porcie Gdynia. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 4, s. 534.
Przystosowanie budowli (wzmacnianej po wojennych uszkodzeniach) do nowych warun-
ków jej eksploatacji. W wyniku niewłaściwego użytkowania nastąpiło jednak awaria kon-
strukcji. Po opracowaniu projektu remontu, a zwłaszcza dodatkowej analizie w zakresie 
dopuszczalnego obciążenia nadbudowy, wykonany remont budowli umożliwił jej dalszą 
eksploatację przy zwiększonych nawet obciążeniach.
KULIŃSKI M.: Analiza możliwości intensyfikacji ruchu żeglugowego i turystyki jach-
towej na Zalewie Wiślanym – obszarze Natura 2000 w perspektywie bezpośrednie-
go dostępu do morza tego akwenu. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 4, 
s. 543.
Inwentaryzacja istniejącej i planowanej infrastruktury portowej z uwzględnieniem progra-
mu Pętla Żuławska. Analiza i prognoza intensyfikacji ruchu żeglugowego i jachtowego 
w obszarze Natura 2000. Określenie założeń do szacowania skutków ekologicznych inten-
syfikacji ruchu żeglugowego i jachtowego z uwzględnieniem wariantu budowy lub zanie-
chania budowy kanału Z-Z.
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WENDYKOWSKI M.: Overview of basic properties of plastic pipes used in 
plumbing networks and installations. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 
31: 2010, No. 5, p. 575.
Prospect character of plastic pipes and its properties for plumbng networks and 
installations. Necessity of appropriate investment preparation.

NOGAL M.: Application of constant magnetic field in sewage purification 
technology to minimize the costs. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 31: 
2010, No. 5, p. 579.
Analysis of application of magnetic field for purification of sewages including 
preliminary phases: main purification and treatment of sewage sediments. Labo-
ratory investigations and field tests on existing objects (technical scale).

SZMYTKIEWICZ P.: Identification of infragravity waves in Polish coast. 
Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 31: 2010, No. 5, p. 586.
Theoretical model. Field tests. Model of infragravity waves generation. Discrete 
Wavelet Transform and Fast Fourier Transform. Conclusions.

GIRJATOWICZ J.: Monthly and seasonal characteristics of water levels in 
near coastal lagoons, lower Odra river and Vistula estuary. Inżynieria Mor-
ska i Geotechnika. Vol. 31: 2010, No. 5, p. 598.
Mean monthly, seasonal and annual water levels in Szczecin Lagoon (Trzebież), 
Vistula Lagoon (Tolkmicko), lower Odra river (Widuchowa, Szczecin) and in 
Vistula estuary. Spatial and time analysis  of water levels fluctuations and its 
correlations.

JAREMSKI J.: Geotechnical problems of Subcarpathian Province in the 
light of investigations carried out in Geotechnical and Hydraulic Enginee-
ring Department of Rzeszów Technical University. Inżynieria Morska i Geo-
technika. Vol. 31: 2010, No. 5, p. 605.
Scope of investigations in geotechnics. Description and analysis of test results of 
loess and fluvioglacial soils, contaminations from wastes disposals, construction 
of storage reservoirs, utilization of groundwater resources, stability of slopes in 
eluvials of carpathian flysch.

ZYDROŃ T., WOŹNIAK T., NIEBYLSKI M., RUTKOWSKA M.: Shear 
strength tests of soils from landslide’s prone areas of Mały Beskid moun-
tains. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 31: 2010, No. 5, p. 612.
The results of shear tests of soils from Targaniec and Andrychów region. The 
influence of moisture content on the values of the angle of internal friction and 
cohesion of soils tested in direct shear apparatus for specimens with gradation 
smaller than 10 mm and at natural moisture content and close to full saturation.

SZUDEK W., STERPEJKOWICZ-WERSOCKI W.: Vertical drainage of earth 
dam in Żur. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 31: 2010, No. 5, p. 621.
Technical solutions of vertical drainage installed at the toe of downstream slope 
of earth dam in Żur. Application of a system of wells. Results of piezzometric ob-
servations. The influence of the system applied on water conditions in the dam.

MALKIEWICZ J., BARTKOWIAK E.: Influence of mechanical needle-pun-
ching on some parameters of nonwoven geotextiles. Inżynieria Morska i Geo-
technika. Vol. 31: 2010, No. 5, p. 624.
Production of geotextiles from cut filaments using needle-punching technology. 
Comparison of the properties of geotextiles produced by one or both sides need-
le-punching technique for the same technological parameters and material.

SIERADZKA E.: Development of port infrastructure in Gdynia Port in years 
2005-2010. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 31: 2010, No. 5, p. 634.

Modernizations of port constructions in last years in Gdynia Port.

BIERAWSKI L.: Flood barrier of Sankt Petersburg. Inżynieria Morska i Geo-
technika. Vol. 31: 2010, No. 5, p. 645.
Floods occurring in Neva Bay threatening Sankt Petersburg. Technical solutions 
of flood protection in terms of sea flood barrier.

WENDYKOWSKI M.: Przegląd termoplastycznych tworzyw sztucznych 
stosowanych w sieciach i instalacjach wodno-kanalizacyjnych. Inżynieria 
Morska i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 5, s. 575.
Perspektywiczny charakter rur z tworzyw sztucznych oraz ich właściwości w in-
stalacjach i sieciach. Konieczność odpowiedniego przygotowania inwestycji.

NOGAL M.: Zastosowanie stałego pola magnetycznego w technologii oczysz-
czania ścieków w celu minimalizacji kosztów. Inżynieria Morska i Geotechni-
ka. R. 31: 2010, nr 5, s. 579.
Analiza zastosowania pola magnetycznego w oczyszczaniu ścieków przy 
uwzględnieniu faz wstępnych: oczyszczania zasadniczego i obróbki osadów 
ściekowych. Badania laboratoryjne i na  istniejących obiektach (skala technicz-
na).

SZMYTKIEWICZ P.: Identyfikacja fal podgrawitacyjnych na polskim wy-
brzeżu. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 5, s. 586.
Model teoretyczny. Pomiary terenowe. Model generacji fal podgrawitacyjnych. 
Pomiary terenowe, Dyskretna Transformata Falkowa oraz Szybka Transformata 
Fouriera. Wnioski.

GIRJATOWICZ J: Miesięczne i sezonowe charakterystyki poziomów wody 
na zalewach przybrzeżnych oraz na dolnej Odrze i w ujściu Wisły. Inżynie-
ria Morska i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 5, s. 598.
Średnie miesięczne, sezonowe i roczne poziomy wody na Zalewie Szczecińskim 
(Trzebież), Zalewie Wiślanym (Tolkmicko), dolnej Odrze (Widuchowa, Szcze-
cin) i w ujściu Wisły (Świbno). Analiza czasowo-przestrzennych zróżnicowań 
poziomów wody i ich wzajemne relacje.

JAREMSKI J.: Problematyka geotechniczna województwa podkarpackiego 
w świetle badań realizowanych w Zakładzie Geotechniki i Hydrotechniki 
Politechniki Rzeszowskiej. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 5, 
s. 605.
Charakterystyka zakresu prowadzonych prac badawczych z zakresu geotechni-
ki. Opis i analiza wyników badań: gruntów lessowych i fluwioglacjalnych, ska-
żeń ze składowisk odpadów budowy zbiorników retencyjnych, wykorzystania 
zasobów wód podziemnych i stateczności osuwisk zwietrzelin skalnych fliszu 
karpackiego.

ZYDROŃ T., WOŹNIAK T., NIEBYLSKI M., RUTKOWSKA M.: Laborato-
ryjne badania wytrzymałości na ścinanie gruntów z rejonów osuwiskowych 
Beskidu Małego. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 5, s. 612.
Wyniki badań parametrów charakteryzujących wytrzymałość na ścinanie grun-
tów pochodzących z obszaru Targanic koło Andrychowa. Wpływ wilgotności na 
wartości kąta tarcia wewnętrznego i spójności badanych gruntów określonych 
w normowym aparacie bezpośredniego ścinania na próbkach o uziarnieniu drob-
niejszym od 10 mm i przy wilgotności naturalnej oraz zbliżonej do całkowitej.

SZUDEK W., STERPEJKOWICZ-WERSOCKI W.: Drenaż pionowy zapory 
ziemnej w Żurze. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 5, s. 621.
Rozwiązania techniczne drenażu pionowego w podstawie skarpy odpowietrznej 
zapory ziemnej w Żurze. Zastosowanie zespołu studni. Wyniki obserwacji pie-
zometrycznych. Wpływ na poprawę warunków wodno-gruntowych w zaporze.

MALKIEWICZ J., BARTKOWIAK E.: Wpływ technologii igłowania mecha-
nicznego na niektóre parametry geowłóknin. Inżynieria Morska i Geotechni-
ka. R. 31: 2010, nr 5, s. 624.
Wytwarzanie geowłóknin z włókien ciętych (odcinkowych) w technologii igło-
wania mechanicznego. Porównanie właściwości geowłóknin otrzymanych tech-
niką jedno- i dwustronnego igłowania przy zachowaniu jednakowych parame-
trów technologicznych i surowcowych.

SIERADZKA E.: Rozbudowa obiektów infrastruktury portowej w Porcie 
Gdynia w latach 2005-2009. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 31: 2010, 
nr 5, s. 634.
Modernizacje konstrukcji hydrotechnicznych wykonane w ostatnich latach 
w Porcie Gdynia.

BIERAWSKI L.: Bariera przeciwpowodziowa Sankt Petersburga. Inżynieria 
Morska i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 5, s. 645.
Zjawiska powodziowe występujące w Zatoce Newskiej, szczególnie groźne dla 
Petersburga. Rozwiązania przeciwstawiające się tym katastrofalnym wezbra-
niom wody w postaci budowy morskiej bariery przeciwpowodziowej, zabezpie-
czającej miasto przed zalaniem w wyniku powodzi.
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STRUK M.: Revitalization of East – West route inland waterway inclusive of water-
ways. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 31: 2010, No. 6, p. 663.

BOLT A.: Program of revitalization of E 70 inland waterway. Inżynieria Morska i Geo-
technika. Vol. 31: 2010, No. 6, p. 664.
Present state and conditions for the development of waterways. Directions and goals of 
revitalization. Environmental and economical factors. Environmental factors of the revita-
lization of E-70 waterway. Principles of sustainable development and necessity to integrate 
the investment programs.

WOJEWÓDZKA-KRÓL K.: Inland water transport in the light of an idea of sustainab-
le development. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 31: 2010, No. 6, p. 673.
Sustainable development. Inland water transport as a factor of sustainable development of 
the transport as well as complex water management. Development of inland navigation 
against socio-economical development. Conclusions.

BABIŃSKI Z.: Natural potential of waterways and the problems of rational and natu-
re-friendly management of rivers. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 31: 2010, No. 
6, p. 680.
Changes in the nature of the Lower Vistula valley caused by economical man’s activity. 
Characteristics of degradation degree of flood plain behind the dike and topological changes 
of the river-bed. Analysis of reasons causing the difficulties in river transport. Proposed 
alternative of the Lower Vistula river regulation.

KRÓLIKOWSKI A.: Structural changes of multimodal transport – needs for the use of 
waterway transport. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 31: 2010, No. 6, p. 687.

Trans-shipment possibilities of main sea ports. Possibilities of services for inland water 
waterway transport by sea ports. Conclusions.

STRUGAŁA F.: Experience of communities in creation of programs for the use of wa-
terways. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 31: 2010, No. 6, p. 697.
Vistula – Odra waterway and its regress in 80-ties and 90-ties last century. Memorandum 
for Polish waters. Strategy. The Union of Noteć River Cities and Communities. Complex 
renovation of Noteć river waters. The results of activity of  the Union of Noteć River Cities 
and Communities.

BOLT A., STERPEJKOWICZ-WERSOCKI W.: Present condition and possibilities of the 
development of waterways in the region. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 31: 2010, 
No. 6, p. 701.
Present state and technical barriers existing in inland waterways of Pomeranian province. 
Factors necessary to re-activate the inland navigation, particularly the international water-
way E 70.

SZREDER P.: Challenges of the development of water tourism for floodland commu-
nities of Warmia and Mazury province with reference to the international waterway 
E 70. (Polemical paper). Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 31: 2010, No. 6, p. 711.

WCISŁA J.: Co-operation prospects of Latvia, Poland and Russia for the development 
of international waterway E 70. (Polemical paper). Inżynieria Morska i Geotechnika. 
Vol. 31: 2010, No. 6, p. 712.

GÓRSKI M.: Real community income from the tourism. (Polemical paper). Inżynieria 
Morska i Geotechnika. Vol. 31: 2010, No. 6, p. 715.

LEŚNIEWSKA D., KACZMAREK J.: Influence of phreatic surface fluctuations on the 
stability of upstream slope of the flood dike – physical and numerical modeling. Inży-
nieria Morska i Geotechnika. Vol. 31: 2010, No. 6, p. 719.
The results of numerical analysis of the physical model of  the dike related to an impact of 
groundwater changes on the stability factor. Experimental displacement filed received by 
PIV method. Comparison of experimental and analytical displacement fields.

PISARCZYK S., DĄBSKA A.: Construction of road embankments made of cohesive 
soils and methods of fast quality control of its density. Inżynieria Morska i Geotechnika. 
Vol. 31: 2010, No. 6, p. 723.
Characteristics of the usefulness and quality control of cohesive soils built in the road em-
bankments. Proposals of statistical evaluation of direct and indirect results of control inve-
stigations.

DUSZYŃSKA A., BIAŁEK K.: Installation of working platforms for tracked plant. 
Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 31: 2010, No. 6, p. 732.
Installation and operation of working platforms loaded by tracked plant. Causes of failures. 
Examples of construction. Differences in approach to the problem of platforms in Poland 
and in the world.

DRĄŻKIEWICZ J.: Constructions with the bearing parts made of plastic. Inżynieria 
Morska i Geotechnika. Vol. 31: 2010, No. 6, p. 737.
Application of plastic elements in civil engineering constructions. The use of plastic as 
construction elements as an alternative to traditional materials.

MAGDA W.: Marine fender devices. Part I. Some remarks on the design. Inżynieria 
Morska i Geotechnika. Vol. 31: 2010, No. 6, p. 742.
Fender devices applied in marine engineering. List of design problems and brief review of 
new generation vessels (container ships, ocean liners, and fast catamaran ferries). Attention 
focused on the main features of the modern vessels such as shape, quantity (mass, inertia) 
as well and drive (maneuvering), essential from the design view point and the selection of 
respective fender devices.

STRUK M.: Rewitalizacja śródlądowej Drogi Wodnej relacji Wschód – Zachód obej-
mującej drogi wodne. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 6, s. 663.

BOLT A.: Program rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej E 70. Inżynieria Morska 
i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 6, s. 664.
Stan istniejący i uwarunkowania rozwoju dróg wodnych. Kierunki i cele rewitalizacji. Cele 
i uwarunkowania środowiskowe i gospodarcze. Uwarunkowania środowiskowe rewitaliza-
cji drogi wodnej E 70. Zasady zrównoważonego rozwoju i konieczność integracji progra-
mów inwestycyjnych.

WOJEWÓDZKA-KRÓL K.: Transport wodny śródlądowy w świetle idei zrównoważo-
nego rozwoju. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 6, s. 673.
Rozwój zrównoważony. Transport wodny śródlądowy jako czynnik zrównoważonego 
rozwoju transportu, Transport wodny śródlądowy jako element kompleksowej gospodarki 
wodnej. Rozwój żeglugi śródlądowej a rozwój społeczno-gospodarczy. Wnioski.

BABIŃSKI Z.: Potencjał przyrodniczy dróg wodnych i problemy racjonalnego i przy-
jaznego naturze zagospodarowania rzek. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 31: 2010, 
nr 6, s. 680.
Zmiany środowiska przyrodniczego dna doliny dolnej Wisły spowodowane gospodarczą 
działalnością człowieka. Charakterystyka stopnia degradacji równiny zalewowej strefy za-
wala i zmian typologicznych koryta, Analiza przyczyn utrudnień w transporcie rzecznym. 
Proponowany wariant zabudowy hydrotechnicznej dolnej Wisły.

KRÓLIKOWSKI A.: Zmiany strukturalne transportu multimodalnego – potrzeby wy-
korzystania transportu wodnego. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 6, 
s. 687.
Możliwości przeładunkowe głównych portów morskich. Możliwość obsługi portów mor-
skich śródlądowego transportu wodnego. Wnioski.

STRUGAŁA F.: Doświadczenia gmin w tworzeniu kompleksowych programów wyko-
rzystania dróg wodnych. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 6, s. 697.
Droga wodna Wisła – Odra i jej regres w latach 80. i 90. Memoriał w sprawie wód polskich. 
Strategia działania. Związek Miast i Gmin Nadnoteckich. Kompleksowa odnowa wód No-
teci. Wyniki działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.

BOLT A., STERPEJKOWICZ-WERSOCKI W.: Stan i możliwości rozwoju dróg wod-
nych w regionie. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 6, s. 701.

Aktualny stan oraz bariery techniczne występujące na śródlądowych drogach wodnych Po-
morza. Czynniki konieczne do przywrócenia żeglugi śródlądowej, szczególnie na między-
narodowej drodze wodnej E 70.

SZREDER P.: Wyzwania rozwoju turystyki wodnej gmin nadzalewowych wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego w odniesieniu do MDW E 70. (Artykuł dyskusyjny). Inży-
nieria Morska i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 6, s. 711.

WCISŁA J.: Perspektywy współpracy Litwy, Polski i Rosji dla rozwoju MDW E 70. 
(Artykuł dyskusyjny). Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 6, s. 712.

GÓRSKI M.: Rzeczywiste wpływy z turystyki na poziomie gminy. (Artykuł dyskusyjny). 
Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 6, s. 715.

LEŚNIEWSKA D., KACZMAREK J.: Wpływ zmian położenia zwierciadła wody na 
stateczność odwodnej skarpy wału przeciwpowodziowego – modelowanie fizyczne 
i numeryczne. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 6, s. 719.
Wyniki analizy numerycznej badań fizycznego modelu wału przeciwpowodziowego, doty-
czące wpływu zmian poziomu wody na wartość współczynnika stateczności. .Doświadczal-
ne pola przemieszczeń analizy obrazu otrzymane metodą PIV. Porównanie pól przemiesz-
czeń metodą PIV i obliczeń analitycznych.

PISARCZYK S., DĄBSKA A.: Wykonawstwo nasypów drogowych z gruntów spoistych 
i metody szybkiej kontroli jakości ich zagęszczenia. Inżynieria Morska i Geotechnika. 
R. 31: 2010, nr 6, s. 723.
Charakterystyka przydatności wykonawstwa i kontroli jakości gruntów spoistych wbudo-
wywanych w nasypy drogowe. Propozycje statystycznej oceny wyników bezpośrednich 
i pośrednich badań kontrolnych.

DUSZYŃSKA A., BIAŁEK K.: Wykonawstwo platform roboczych pod ciężki sprzęt 
budowlany. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 6, s. 732.
Instalacja i użytkowanie platform roboczych obciążonych ciężkim sprzętem budowlanym. 
Przyczyny awarii. Przykłady wykonawstwa. Różnice w podejściu do zagadnienia platform 
roboczych w Polsce i na świecie.

DRĄŻKIEWICZ J.: Budowle hydrotechniczne z zastosowaniem konstrukcji nośnych 
z tworzywa sztucznego. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 6, s. 737.
Zastosowanie w konstrukcjach hydrotechnicznych elementów z tworzywa sztucznego. Ich 
wykorzystanie w postaci wbudowanych elementów konstrukcyjnych jako alternatywnej 
możliwości w stosunku do podobnych z materiałów stosowanych tradycyjnie.

MAGDA W.: Morskie urządzenia odbojowe. Część I. Kilka uwag o projektowaniu. 
Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 31: 2010, nr 6, s. 742.
Urządzenia odbojowe stosowane w budownictwie morskim. Wyszczególnienie aspektów 
projektowych i krótki przegląd nowych generacji statków (kontenerowców, wycieczkow-
ców i szybkich promów o kadłubie katamarana). Zwrócenie uwagi na ich cechy, jak: kształt, 
wielkość (masa, bezwładność) oraz napęd (manewrowność), istotne z punktu widzenia pro-
jektowania i wyboru odpowiednich urządzeń odbojowych.
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