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CZAPLA A., DREWNOWSKI J.: Możliwości wykorzystania wyrobów kom-
pozytowych przy realizacji wybranych konstrukcji inżynierskich w kontek-
ście zrównoważonego wzrostu gospodarczego i Zielonego Ładu. Inżynieria 
Morska i Geotechnika. R. 43: 2022, nr 1, s. 3.

Omówienie różnych dostępnych wyrobów kompozytowych, ich zastosowania 
oraz potencjału dalszego rozwoju technologii wytwarzania w kierunku nano-
kompozytów i kompozytów pochodzenia naturalnego, łatwo ulegających biode-
gradacji pod koniec okresu użytkowania, zwanych „zielonymi kompozytami”.

SZMYTKIEWICZ P., SZMYTKIEWICZ M.: Port serwisowy dla morskich 
farm wiatrowych w Łebie. Głos w dyskusji. Inżynieria Morska i Geotechnika. 
R. 43: 2022, nr 1, s. 14.
Analiza rodzajów jednostek serwisowych morskich farm wiatrowych mających 
operować z portu w Łebie. Średnioroczny wzdłużbrzegowy transport osadów 
w rejonie wejścia do portu w Łebie. Potencjalna długość falochronów zapewnia-
jąca wyeliminowanie zapiaszczania wejścia do portu w Łebie.

WOJNAROWICZ M., ZGODA E., WOJNAROWICZ M.: Doświadczenia 
francuskie w budowie ekonomicznych ścian oporowych. Inżynieria Morska 
i Geotechnika. R. 43: 2022, nr 1, s. 22.
Przedstawienie bardzo ekonomicznych ścian oporowych do głębokości od 
0 do 10 m z betonu natryskowego zbrojonego. Metoda obudowy sprawdzająca 
się w gruntach średnio zwięzłych i piaszczystych powyżej lustra wody. Rodzaj 
zabudowy szczególnie dobrze wpisujący się w warunki miejskie w bezpośred-
nim sąsiedztwie istniejącej zabudowy.

JAŃCZEWSKI M., ZABŁOCKI B.: Zastosowanie nowej jednostki osłonowej 
Xblocplus w budowlach hydrotechnicznych. Inżynieria Morska i Geotechnika. 
R. 43: 2022, nr 1, s. 27.
Przedstawienie konstrukcji bloku ochronnego Xblocplus stosowanego w warstwie 
osłonowej budowli hydrotechnicznych, głównie falochronów, użytych w zabez-
pieczeniu falochronu Wschodniego przy budowie kanału żeglugowego przez 
Mierzeję Wiślaną.

RZEPKA J.: Druga młodość nabrzeża Chorzowskiego. Inżynieria Morska 
i Geotechnika. R. 43: 2022, nr 1, s. 36.
Historia budowy Basenu Kaszubskiego z czołowym jego nabrzeżem Chorzow-
skim – liderem w tym rejonie portu. Trwająca obecnie, czyli około 100 lat póź-
niej, przebudowa tego nabrzeża z dostosowaniem do obsługi wielkich masow-
ców. Hydrologiczne uwarunkowania przy budowie toru – 12,5 m. Narastający 
niepokój inżynierski wraz z postępującą budową toru o to czy postępujące spły-
cenia rynny toru wodnego zapewnią wymaganą głębokość gdy nabrzeże będzie 
gotowe.

CZAPLA A., DREWNOWSKI J.: Possibilities of using composite products 
in the implementation of selected engineering structures in the context of 
sustainable economic growth and the Green Deal. Inżynieria Morska i Geo-
technika. Vol. 43: 2022, No. 1, p. 3.

Discussion on the various composite products available, their applications, and 
the potential for further developing their manufacturing technology toward na-
nocomposites and composites of natural origin, easily biodegradable at the end 
of their service life, dubbed “green composites”.

SZMYTKIEWICZ P., SZMYTKIEWICZ M.: Service port for offshore wind 
farms in Łeba. Contribution to the discussion. Inżynieria Morska i Geotech-
nika. Vol. 43: 2022, No. 1, p. 14.
Analysis of the types of offshore wind farm service units to operate from the port 
in Łeba. Average annual longshore sediment transport in the area of the port in 
Łeba. The potential length of new breakwaters to eliminate shallowing phenom-
ena occurring at the entrance to the port in Łeba.

WOJNAROWICZ M., ZGODA E., WOJNAROWICZ M.: French experience 
in the construction of economic retaining walls. Inżynieria Morska i Geotech-
nika. Vol. 43: 2022, No. 1, p. 22.
Presentation of the very economical retaining walls to depths from 0 to 10 m 
with reinforced shotcrete. The method of retaining panels working very well in 
moderately cohesive and sandy soils above the water table. The type of housing 
fitting particularly well in urban conditions in the immediate vicinity of existing 
buildings.

JAŃCZEWSKI M., ZABŁOCKI B.: The use of new Xblockplus protection 
elements in the marine structures. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 43: 
2022, No. 1, p. 27.
Presentation of the structure of Xblockplus protection elements applied in the 
protective layer of marine structures, mainly breakwaters, used to protect the 
Eastern Breakwater for the construction of the Navigation Channel across the 
Vistula Spit.

RZEPKA J.: The second life of the Chorzowskie Wharf. Inżynieria Morska 
i Geotechnika. Vol. 43: 2022, No. 1, p. 36.
The history of construction of the Kaszubski dock with its main wharf – Chor-
zowskie Wharf – the leader within the Szczecin Harbor. The ongoing reconstruc-
tion of the above-mentioned wharf, i.e. about 100 years later, adapting it to be 
able to accommodate large bulk carriers. Hydrological conditions of construc-
tion of the 12.5 meters deep waterway. Growing engineering concern, along 
with the progressing construction of the waterway, about whether the progres-
sive shallowing of the fairway gutter will provide the required depth when the 
wharf will be ready.
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DREWNOWSKI J.: Strategia zrównoważonego wykorzystania wewnętrz-
nych źródeł węgla organicznego w celu poprawy szybkości procesów bio-
chemicznych w komunalnych oczyszczalniach ścieków. Inżynieria Morska 
i Geotechnika. R. 43: 2022, nr 2, s. 43.

Badania przeprowadzone w celu określenia wpływu substratu wolnorozkładal-
nego XS (w postaci związków koloidalnych i zawiesinowych) na kinetykę wy-
branych procesów biochemicznych, zachodzących w komorach osadu czynnego 
(tj. denitryfikacja, anoksyczny/tlenowy pobór fosforanów i pobór tlenu), w opar-
ciu o badania prowadzone w komunalnych oczyszczalniach ścieków „Wschód” 
w Gdańsku i „Dębogórze” w Gdyni. Wyniki badań laboratoryjnych i pomiarów 
terenowych w tych oczyszczalniach wykorzystane do zweryfikowania mecha-
nizmu procesu hydrolizy związków XS w modelu ASM2d oraz opracowania 
zmodyfikowanej wersji tego modelu opartej o tzw. koncepcję „dwustopniowej” 
hydrolizy.

SZMYTKIEWICZ P., BOJAN M., CERKOWNIAK G. R., OSTROWSKI R., 
SKAJA M., SZMYTKIEWICZ M.: Przegłębienie w sąsiedztwie głowicy fa-
lochronu wschodniego – Przekop Mierzei Wiślanej. Wstępna analiza przy-
czyn. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 43: 2022, nr 2, s. 56.
Przyczyny powstania przegłębienia przy głowicy wschodniego falochronu 
portu osłonowego przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Analiza warunków falo-
wych występujących w okresie od 15 września 2021 do 3 lutego 2022 roku oraz 
w wieloleciu 1993-2021. Ocena intensywności lokalnych procesów hydro- i li-
todynamicznych.

KNOCHENMUS G., WOJNAROWICZ M., WOJNAROWICZ M.: Osiadanie 
konsolidacyjne Wieży Eiffla. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 43: 2022, 
nr 2, s. 69.
Modernizacja północnej windy wjazdowej na Wieżę Eiffla w Paryżu wymaga-
jąca zbudowania nowej konstrukcji stalowej do podparcia toru przeciwwagi. 
Nowa konstrukcja posadowiona na istniejącym fundamencie. Przedstawienie 
szczegółowego modelowania Plaxis 3D istniejącego fundamentu, z uwzględnie-
niem w modelach MES historii obciążeń konsolidacyjnych.

WYMYSŁOWSKI M., KURAŁOWICZ Z.: Analiza przemieszczeń przy-
czółka mostowego na fundamencie palowym przy wykorzystaniu metody 
elementów skończonych. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 43: 2022, nr 2, 
s. 78.
Artykuł nawiązujący do opracowania opisanego w [19] (według załączonej bi-
bliografii) przedstawiającego wpływ wykorzystania osłony z grodzic wokół fun-
damentu na wielkość przemieszczeń i osiadania typowego przyczółka mosto-
wego posadowionego bezpośrednio i poddanego różnego rodzaju pojedynczym 
obciążeniom oraz ich kombinacjom. Przedstawienie w niniejszym artykule 
wpływu grodzic na wielkość przemieszczeń przyczółka mostowego posadowio-
nego na żelbetowych palach fundamentowych. Obliczenia numeryczne wykona-
ne przy zachowaniu wcześniejszych parametrów podłoża gruntowego oraz sche-
matów obciążeń identycznych, jak w przypadku posadowienia bezpośredniego.

DREWNOWSKI J.: The strategy of sustainable use internal organic car-
bon sources to improve biochemical processes rate in municipal wastewater 
treatment plants. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 43: 2022, No. 2, p. 43.

The research carried out to determine the effect of the slowly decomposing sub-
strate XS (in the form of colloidal and suspension compounds) on the kinetics 
of selected biochemical processes taking place in the activated sludge cham-
bers (i.e. denitrification, anoxic/oxygen phosphate uptake and oxygen uptake), 
based on studies conducted in municipal wastewater treatment plants “Wschód” 
in Gdańsk and “Dębogórze” in Gdynia. The results of laboratory tests and field 
measurements in the above-mentioned wastewater treatment plants used to 
verify the mechanism of the XS compounds hydrolysis process in the ASM2d 
model and to develop a modified version of this model based on the so-called the 
concept of “two-stage” hydrolysis.

SZMYTKIEWICZ P., BOJAN M., CERKOWNIAK G. R., OSTROWSKI 
R., SKAJA M., SZMYTKIEWICZ M.: Deepening near the eastern break-
water head – cross-cut through Vistula Spit. Tentative analysis of causes. 
Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 43: 2022, No. 2, p. 56.
Causes of deepening near the head of the eastern breakwater at the cross-cut 
through Vistula Spit. Analysis of wave conditions occurring in the period 
15.09.2021 ÷ 03.02.2022 and in the period 1993-2021. Assessment of the inten-
sity of local hydro- and lithodynamic processes.

KNOCHENMUS G., WOJNAROWICZ M., WOJNAROWICZ M.: Consolida-
tion settlements of the Eiffel Tower. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 43: 
2022, No. 2, p. 69.
The modernization of the northern access elevator to the Eiffel Tower in Paris 
requiring the construction of a new steel structure to support the counterweight 
track. The new structure built on the existing foundation. Presentation of a de-
tailed Plaxis 3D modelling of an existing foundation, taking into account the 
history of consolidation loads in MES models.

WYMYSŁOWSKI M., KURAŁOWICZ Z.: Analysis of displacements of 
a bridge abutment on the pile foundation using Finite Element Method. 
Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 43: 2022, No. 2, p. 78.

The article referring to the study described in [19] (according to include refer-
ences) presenting the impact of using a cover of sheet piles located around foun-
dation on the amount of displacements and settlement for a typical bridge abut-
ment on the shallow foundation subjected to various types of single loads and 
their combinations. The present article presenting the impact of the sheet piles 
on the amount of displacements for a bridge abutment founded on reinforced 
piles. Numerical calculation performed maintaining the previous properties of 
the subsoil and parameters of external load schemes identical as in the case of 
shallow foundation.
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KOPEĆ Ł., DREWNOWSKI J.: Zastosowanie reaktora ze złożem ruchomym 
do procesu denitryfikacji w ściekach po złożach zraszanych. Inżynieria Mor-
ska i Geotechnika. R. 43: 2022, nr 3, s. 95.

Badania prototypowego reaktora ze złożem ruchomym (MBBR) służącego do 
procesu denitryfikacji i zainstalowanego na końcu układu technologicznego 
składającego się ze zbiornika i dwóch filtrów zraszających. Określenie stężenia 
biomasy zawieszonej i biomasy przyczepionej do powierzchni ruchomego złoża 
EvU Perl. Badanie wpływu zewnętrznego stężenia węgla organicznego na szyb-
kość denitryfikacji i efektywność usuwania azotu całkowitego.

PIŁCZYŃSKI K.: Identyfikacja nowego typu cyrkulacji prądowej w półza-
mkniętej zatoce Ria de Vigo (Hiszpania). Część 1. Inżynieria Morska i Geo-
technika. R. 43: 2022, nr 3, s. 102.
Charakterystyka typowego dla Ria de Vigo przepływu resztkowego. Implemen-
tacja oraz walidacja za pomocą wysokorozdzielczego, trójwymiarowego mode-
lu hydrodynamicznego ROMS.

MARGICIOK W., KWIECIEŃ S.: Kalibracja i weryfikacja modelu nume-
rycznego MES wykopu zabezpieczonego grodzicami typu U z uwzględnie-
niem poślizgu w zamkach. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 43: 2022, nr 3, 
s. 122.
Kalibracja dwuwymiarowego modelu MES symulującego wspornikową pra-
cę grodzic zabezpieczających wykop z uwzględnieniem poślizgu w zamkach 
między brusami. Kalibracja na podstawie pomiarów inklinometrycznych prze-
mieszczeń poziomych ścianki szczelnej na terenie rzeczywistej inwestycji. 
Określenie wartości współczynnika redukującego sztywność ścianki szczelnej 
przez dopasowanie wyników numerycznych z rzeczywistymi. Porównanie wy-
ników z podejściem normowym oraz z podejściem nieuwzględniającym zmiany 
sztywności.

SŁABEK A., KRASIŃSKI A.: Testy terenowe prototypowego świdra DPDT 
do formowania pali i kolumn przemieszczeniowych wkręcanych. Inżynieria 
Morska i Geotechnika. R. 43: 2022, nr 3, s. 127.
Przedstawienie prototypowej konstrukcji świdra do wykonywania pali i kolumn 
przemieszczeniowych wkręcanych. Analiza porównawcza wyników testów te-
renowych oporów wkręcania świdrów DPDT i SDP. Wnioski na temat efektyw-
ności działania i zasadności stosowania nowej konstrukcji świdra w praktyce 
wykonawczej.

RZEPKA J.: Tajemnice portu szczecińskiego – spacer przez historię. Inżynie-
ria Morska i Geotechnika. R. 43: 2022, nr 3, s. 136.
Podróż przez historię budowy portu, z uwzględnieniem spraw dotąd nieodgad-
nionych – wręcz tajemniczych, a także szczególnie interesujących z inżynier-
skiego punktu widzenia. Historia powojenna skupiająca się na rozbudowie portu 
węglowego i roli w niej Stanisława Hueckla – wielkiego mistrza budownictwa 
morskiego.

KOPEĆ Ł., DREWNOWSKI J.: The application of moving bed biofilm reac-
tor to denitrification process after trickling filters. Inżynieria Morska i Geo-
technika. Vol. 43: 2022, No. 3, p. 95.

Research of a prototype moving bed biofilm reactor (MBBR) used for the post-
denitrification process and installed at the end of a technological system consist-
ing of a septic tank and two trickling filters. Determination of the concentrations 
of suspended biomass and biomass attached on the EvU Perl moving bed sur-
face. Examination of the impact of the external organic carbon concentration on 
the denitrification rate and efficiency of total nitrogen removal.

PIŁCZYŃSKI K.: Identification of a new type of current circulation in the 
semi-enclosed bay of Ria de Vigo (Spain). Part 1. Inżynieria Morska i Geo-
technika. Vol. 43: 2022, No. 3, p. 102.
Characteristics of typical residual flow in the Ria de Vigo. Implementation and 
validation using a high-resolution, three-dimensional ROMS hydrodynamic 
model.

MARGICIOK W., KWIECIEŃ S.: Calibration and verification of the FEM 
numerical model of the excavation protected with a U-type sheet piles with 
interlocks slipping. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 43: 2022, No. 3, 
p. 122.
The calibration of a two-dimensional FEM model simulating excavation pro-
tected with a cantilever U-type sheet piles taking into account profiles interlocks 
slipping. The calibration based on inclinometric measurements of the real sheet 
piling wall displacements. Determinantion of the value of the factor reducing 
the stiffness of the sheet piling on the basis of the best fit of the numerical results 
with the in situ test results. The results comparison with the technical standard 
approach and the approach without stiffness changing.

SŁABEK A., KRASIŃSKI A.: Field testing of the prototype DPDT auger for 
forming screw displacement piles and columns. Inżynieria Morska i Geotech-
nika. Vol. 43: 2022, No. 3, p. 127.
Presentation of the prototype construction of the drill for producing screw dis-
placement piles and columns. Comparative analysis of the field tests results of 
the screwing resistances of DPDT and SDP drill augers. Conclusions on the 
effectiveness of operation and the usefulness of the new drilling tool in perfor-
mance practice.

RZEPKA J.: Secrets of the Szczecin Sea Port – journey through the history. 
Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 43: 2022, No. 3, p. 136.
Journey through the history of the Szczecin Sea Port’s construction and develop-
ment, focusing on many not known mysteries and particularly interesting mat-
ters from the engineering point of view. History of the Ports development after 
World War II focusing on extension of the coal harbour and the role of  Stanisław 
Hueckel – key expert of maritime construction in it.
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SZELĄG B., BEREZOWSKA-KOMINEK P., DREWNOWSKI J.: Optyma-
lizacja doboru metody do symulacji puchnięcia osadu z uwzględnieniem 
aspektów technologicznych i ekonomicznych na przykładzie oczyszczalni 
ścieków Sitkówka – Nowiny. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 43: 2022, 
nr 4, s. 143.

Metodyka optymalizacji doboru metody do symulacji puchnięcia osadu czyn-
nego z uwzględnieniem aspektów technologicznych i ekonomicznych na przy-
kładzie oczyszczalni Sitkówka – Nowiny. Rozważenie szeregu metod w celu 
optymalizacji doboru metody eksploracji danych w zależności od danych zebra-
nych w ramach studium przypadku, w tym: sztuczne sieci neuronowe, regresja 
logistyczna itp. Poszukiwanie kombinacji zmiennych niezależnych charaktery-
zujących się wysoką dokładnością i stosunkowo niskimi kosztami oznaczania 
w przeprowadzonej analizie. Możliwość osiągnięcia dobrego dopasowania do 
modelu dzięki wynikom pomiaru dotyczącym ilości i jakości ścieków oraz tem-
peratury w komorach osadu czynnego. Propozycja autorskiego systemu esty-
macji, pozwalającego na zmniejszenie liczby zmiennych niezależnych w model 
– ilość i jakość ścieków, parametry eksploatacyjne, koszt wykonania pomiarów 
w celu uproszczenia wyboru optymalnej metody identyfikacji puchnięcia osadu 
czynnego w zależności od wymagań modelu i danych zebranych w ramach ba-
danej oczyszczalni.

KAMIŃSKI W.: Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń pionowych obiek-
tów inżynierskich z pomiarów uzyskanych metodą niwelacji hydrostatycz-
nej. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 43: 2022, nr 4, s. 153.
Postawy teoretyczne wyznaczania przemieszczeń pionowych wyznaczonych 
metodą niwelacji hydrostatycznej. Analizy dokładności uzyskanych wielkości. 
Predykcja przemieszczeń pionowych z wykorzystaniem modelu kinematyczne-
go badanego obiektu. Przykład praktycznego zastosowania metody niwelacji 
hydrostatycznej (SNH) w wyznaczeniu przemieszczeń pionowych mostu kole-
jowego.

SZMYTKIEWICZ P., SZMYTKIEWICZ M., STELLA-BOGUSZ M., CER-
KOWNIAK G. R., RÓŻYŃSKI G.: Propozycja sposobu określenia za-
głębienia kabli eksportowych w strefie brzegowej morza na przykładzie 
km 235,0 – 238,75. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 43: 2022, nr 4, s. 161.

Przedstawienie metodyki określenia głębokości w morzu (tzw. Design Exit Po-
int, w skrócie DEP), od której kable eksportowe będą układane w dnie morskim 
przy zastosowaniu technologii pełnomorskich oraz optymalnej trasy i zagłębie-
nia kabli eksportowych w strefie brzegowej morza.

WOJNAROWICZ M., WOJNAROWICZ M., ZGODA E.: Doświadczenia 
z budowy tuneli w Polsce w technologii NATM. Inżynieria Morska i Geotech-
nika. R. 43: 2022, nr 4, s. 174.
Doświadczenie zdobyte podczas budowy tunelu TS 26 drogi ekspresowej S3 
między Bolkowem a Kamienną Górą w Polsce w technologii NATM. NATM 
jako metoda sekwencyjnego drążenia przodka, wykorzystująca zaawansowany 
monitoring w celu optymalizacji obudowy tymczasowej w oparciu o obserwacje 
górotworu podczas drążenia. Technologia NATM jako najbardziej ekonomiczna 
metoda drążenia tuneli w porównaniu z tradycyjnymi technologiami tunelowa-
nia.

DANIEL R. A.: Wybór materiału na wrota śluzy w aspekcie kryteriów eko-
logicznych. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 43: 2022, nr 4, s. 187.
Analiza cyklu życia (LCA) ogólnie i dla wrót śluz. Kryteria i założenia analizy 
ekologicznej materiałów na wrota śluzy. Projekty koncepcyjne wrót śluzy w sze-
ściu opcjach materiałowych. Ocena przyjętych koncepcji wrót w kategoriach zu-
życia energii: metoda, obliczenia i wnioski. Ocena tych koncepcji w kategoriach 
zanieczyszczenia środowiska: metoda, dane, wyniki i wnioski. Emisje gazów 
cieplarnianych (GHG) i ocena opcji materiałowych wrót w kategoriach „śladu 
węglowego”. Uwagi końcowe.

SZELĄG B., BEREZOWSKA-KOMINEK P., DREWNOWSKI J.: Optimiza-
tion of the Method Selection to Simulate Activated Sludge Bulking Con-
sidering the Technological and Economical Aspects at the example of the 
Sitkówka – Nowiny WWTP. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 43: 2022, 
No. 4, p. 143.

The methodology for Optimization of the Method Selection to Simulate Acti-
vated Sludge Bulking Considering the Technological and Economical Aspects 
on the example of the Sitkówka – Nowiny WWTP. Consideration of a number of 
methods in order to optimize the selection of the data-mining method depending 
on the data collected within a case study, including: artificial neural networks 
or logistic regression etc. Seeking of the combinations of independent variables 
characterized with high accuracy and at a relatively low cost of determination 
in the conducted analysis. The possibility of achievement of a good fit in model 
with the measurement results pertaining to the quantity and quality of wastewa-
ter as well as the temperature in the activated sludge reactors. Proposition of an 
original system of estimation was proposed, enabling a reduction in the number 
of independent variables in a model – quantity and quality of wastewater, op-
erational parameters, and the cost of conducting measurements in order to sim-
plify the selection of an optimal method for the identification of activated sludge 
bulking depending on the model requirements and the data collected within the 
analyzing WWTP.

KAMIŃSKI W.: Geodetic determination of vertical displacements of engi-
neering structures measurements obtained from the hydrostatic levelling 
method. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 43: 2022, No. 4, p. 153.
The theoretical basis for determining the vertical displacements, determined by 
the hydrostatic levelling method. The accuracy analysis of obtained quantities. 
The prediction of vertical displacements using the kinematic model of tested 
object. The example of the hydrostatic levelling method (SNH) practical applica-
tion in the railway bridge’s vertical displacements determination.

SZMYTKIEWICZ P., SZMYTKIEWICZ M., STELLA-BOGUSZ M., 
CERKOWNIAK G. R., RÓŻYŃSKI G.: Proposed method of determination 
of the depth of export cable placement in the coastal zone by the example 
of km 235.0 – 238.75. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 43: 2022, No. 4, 
p. 161.
Presentation of a methodology for determination of the depth known as Design 
Exit Point – DEP, from which the export cables will be placed on sea bottom 
using offshore technology and determination of optimum depth of placement of 
the export cables in the nearshore zone.

WOJNAROWICZ M., WOJNAROWICZ M., ZGODA E.: Feedback on the 
New Austrian Method tunnel construction in Poland. Inżynieria Morska 
i Geotechnika. Vol. 43: 2022, No. 4, p. 174.
The experience acquired during the construction of the TS 26 tunnel of the S3 
express road between Bolkow and Kamienna Gora in Poland using the NATM 
technology. The NATM, as the sequential excavation method employing sophis-
ticated monitoring to optimize the temporary support reinforcement based on 
the type of rock encountered during tunneling progress. The NATM technol-
ogy as the most economical tunneling method compared to traditional tunneling 
technologies.

DANIEL R. A.: Material selection for a navigation lock gate in view of eco-
logical aspects. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 43: 2022, No. 4, p. 187.
Life cycle analysis (LCA) in general and for lock gates. Assessment criteria and 
assumptions of the material analysis for a lock gate. Gate conceptual drawings 
in six optional materials. Assessment of developed gate concepts in terms of 
energy consumption: method, calculations and conclusions. Assessment of these 
concepts in terms of environmental pollution: method, data, results and conclu-
sions. Emission of greenhouse gasses (GHG) and assessment of gate options in 
terms of “carbon footprint”. Concluding notes.
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RAGANOWICZ A.: Prognoza stanu technicznego sieci kanalizacyjnej na 
podstawie opinii eksperckiej. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 43: 2022, 
nr 5, s. 203.

Wykorzystanie opinii eksperckiej do opracowania prognozy stanu technicz-
nego sieci kanalizacyjnej. Zastosowanie do obliczeń dwuparametrowego roz-
kładu Weibulla w połączeniu z symulacjami matematycznymi według metody 
Monte-Carlo. Stochastyczne dane jako podstawa ustalenia istotnej granicy eks-
ploatacyjnej między stanem konserwacji i renowacji sieci kanalizacyjnej.

PIŁCZYŃSKI K.: Identyfikacja nowego typu cyrkulacji prądowej w półza-
mkniętej zatoce Ria de Vigo (Hiszpania). Część 2. Inżynieria Morska i Geo-
technika. R. 43: 2022, nr 5, s. 206.
Opis dwuwarstwowego przepływu w ujściu północnym Ria de Vigo, stanowią-
cego wypadkową zmienności wiatrów oraz przepływów rzek Oitavén-Verdugo. 
Wpływ relaksacji wiatrów i gradienty ciśnienia wzdłuż wybrzeża półwyspu Ibe-
ryjskiego na przepływ jednowarstwowy w ujściu południowym Ria de Vigo. Po-
równanie danych pomiarowych z wynikami symulacji numerycznych (ROMS).

JABŁONOWSKI A., KANTY P., KRASIŃSKI A.: Monitoring działania 
wzmocnienia gruntu pod nasypem drogowym za pomocą sztywnych ko-
lumn. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 43: 2022, nr 5, s. 212.
Opis systemu pomiarowego zainstalowanego w kolumnach betonowych 
wzmacniających słabe podłoże gruntowe pod nasypem drogowym. Wstępne 
przedstawienie przykładowych wyników pomiarów. Problematyka niedokład-
ności i odchyleń pomiarowych oraz sposób ich interpretacji.

BESZCZYŃSKI J.: Budowa gazociągu Goleniów – Lwówek wraz z infra-
strukturą. Etap I: Gazociąg DN 1000, Goleniów – Ciecierzyce. Inżynieria 
Morska i Geotechnika. R. 43: 2022, nr 5, s. 222.
Technologia Direct Pipe. Opis prac wykonywanych przy budowie gazociągu 
Goleniów – Lwówek.

CHUDZIAK P.: Obciążenia od falowania działające na ciągłe morskie bu-
dowle hydrotechniczne – porównanie polskiej i zagranicznej literatury fa-
chowej. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 43: 2022, nr 5, s. 224.
Porównanie polskiej i zagranicznej literatury pomocnej w projektowaniu cią-
głych morskich budowli hydrotechnicznych, np. falochronów. Liczba i dokład-
ność wzorów.

RZEPKA J.: Historia powstawania Świnoportu – II. Odwaga i nowatorstwo 
w koncepcji umacniania dna. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 43: 2022, 
nr 5, s. 232.
Wiele perturbacji hydrotechnicznych z powodu stanowiska statkowego wybu-
dowanego w formie przystani dalbowej na tle poniemieckiego nabrzeża ocze-
powego. Konieczność zastosowania nowatorskich rozwiązań jak i wysokich 
wymagań technicznych podczas modernizacji i naprawy tego stanowiska w wa-
runkach równoczesnej pracy Bazy Węglowej. Droga do sukcesu w robotach 
kafarowych przy wykonywaniu specjalnej palisady stanowiącej formę progu 
oporowego.

RAGANOWICZ A.: The forecast of technical condition of sewage system 
based on the statement of experts. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 43: 
2022, No. 5, p. 203.

Using of the statement of experts to prepare a forecast of the technical condition 
of the sewage network. Application of the two-parameter Weibull distribution in 
connection with mathematical simulations according to the Monte-Carlo meth-
od. Stochastic data as the basis for determining the critical state of sewage linear 
object defined as the boundary between the repair and renovation techniques of 
sewage system

PIŁCZYŃSKI K.: Identification of a new type of current circulation in the 
semi-enclosed bay of Ria de Vigo (Spain). Part 2. Inżynieria Morska i Geo-
technika. Vol. 43: 2022, No. 5, p. 206.
Description of the two-layer flow in the northern estuary of the Ria de Vigo, a re-
sultant of wind variability and Oitavén-Verdugo river flows. Influence of wind 
relaxation and pressure gradients along the Iberian coast on the single-layer flow 
in the southern estuary of the Ria de Vigo. Comparison of measured data with 
numerical simulation results (ROMS).

JABŁONOWSKI A., KANTY P., KRASIŃSKI A.: Monitoring of the opera-
tion of soil strengthening under the road embankment done using concrete 
columns. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 43: 2022, No. 5, p. 212.
Description of the measurement system installed in concrete columns strength-
ening the weak subsoil under the road embankment. Initial presentation of exem-
plary measurement results. The problem of inaccuracies and measuring devia-
tions and the way of their interpretation.

BESZCZYŃSKI J.: Construction of the Goleniów – Lwówek gas pipeline 
with infrastructure. Stage I: DN 1000 gas pipeline Goleniów – Ciecierzyce. 
Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 43: 2022, No. 5, p. 222.
The Direct Pipe technology. Description of construction works on the 
Goleniów – Lwówek gas pipeline.

CHUDZIAK P.: Wave loads on continuous marine hydraulical structures 
– a comparison of Polish and foreign literature. Inżynieria Morska i Geotech-
nika. Vol. 43: 2022, No. 5, p. 224.
Comparison of Polish and foreign literature helpful in design of continuous hy-
draulic constructions, e.g. breakwaters. Number and accuracy of formulas.

RZEPKA J.: Świnoport – II. History of construction and innovative solu-
tions. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 43: 2022, No. 5, p. 232.

Many hydrotechnical issues due to the vessel post – dalby quay (quay for liquid 
gas transshipment) constructed on the old German constructed cap wharf. The 
need to apply innovative solutions as well as high technical requirements during 
the modernization and repair of the mentioned quay in constant operation of the 
neighboring Coal Wharf.
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DREWNOWSKI J., BIAŁEK A., SZELĄG B.: Ocena wpływu niepewności 
modeli na aspekty ekonomiczne wymiarowania zbiorników. Inżynieria Mor-
ska i Geotechnika. R. 43: 2022, nr 6, s. 239.

Regulowanie i opóźnianie przepływu ścieków deszczowych w kanalizacji i jego 
wpływ na wymiarowanie oraz racjonalne wykorzystanie sieci kanalizacyjnej 
i projektowanie zbiorników. Określenie całkowitych kosztów budowy niewiel-
kich zbiorników przy założeniu 4, 5, 6 i 7 komór zbiorników połączonych rów-
nolegle. Wpływ uwzględnienia dynamiki opadu na długość komory akumula-
cyjnej zbiornika. Metoda maksymalnych natężeń (MMN) – ze współczesnymi 
probabilistycznymi modelami opadów jako bezpieczna metoda bilansowania 
strumieni wód opadowych.

RZEPKA J.: Retencja – zatrzymaj wodę. Kilka uwag byłego Koordynatora 
ds. przeciwpowodziowych. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 43: 2022, nr 6, 
s. 245.
Konsekwentne wprowadzanie zintegrowanego zarządzania wodami w celu za-
trzymania wody i zapewnienia utrzymania na właściwym poziomie jej zaso-
bów. Zintegrowane zarządzanie wodami wynikające z jednolitych wytycznych 
zawartych w ustawach: Prawo budowlane, Prawo wodne oraz odpowiednich 
rozporządzeniach dla kraju, regionu i gminy.

SZMYTKIEWICZ P., SZMYTKIEWICZ M., SCHÖNHOFER J., PIŁCZYŃ-
SKI K., MAJEWSKI D., CERKOWNIAK G., BOJAN M., ZABŁOCKI B.: 
Analiza pomiarów prądów wykonanych w sąsiedztwie głowic falochronów 
przekopu Mierzei Wiślanej (Zatoka Gdańska). Inżynieria Morska i Geotech-
nika. R. 43: 2022, nr 6, s. 248.
Wnioski wynikające z przeanalizowania pomiarów prądów rejestrowanych 
w sąsiedztwie głowic falochronów Przekopu Mierzei, rekonstrukcji numerycz-
nej falowania na przedpolu portu i pomiarów poziomów morza.

TOPOLNICKI M., KŁOSIŃSKI B.: Zapowiedź monografii dotyczącej 
wzmacniania podłoża gruntowego kolumnami sztywnymi. Inżynieria Mor-
ska i Geotechnika. R. 43: 2022, nr 6, s. 261.
Informacja o przygotowywanej do druku w wydawnictwie PWN monografii 
pt. „Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego kolumnami sztywnymi – pro-
jektowanie, wykonawstwo i kontrola”. Charakterystyka i zastosowanie metody 
wzmacniania podłoża gruntowego za pomocą sztywnych kolumn. Opis zawar-
tości monografii i rekomendacja do stosowania wytycznych w praktyce przez 
projektantów i wykonawców.

LEES A., KAWALEC J.: Projektowanie platform roboczych stabilizowanych 
mechanicznie georusztami. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 43: 2022, 
nr 6, s. 266.
Metoda określania nośności granicznej platformy w pełni uwzględniającą ko-
rzystny efekt stabilizującego ziarna georusztu dla zróżnicowanych kształtów ob-
ciążenia przykładanego do platformy i dla różnych parametrów spoistego podło-
ża. Podejście wykorzystujące metodę parametru T (T-Value method) określającą 
zależność nośności dwuwarstwowego układu od wytrzymałości na ścinanie tych 
dwóch warstw. Sposób wyprowadzenia zależności wartości parametru T przy 
zmiennych parametrach podłoża dla przykładowego zastosowania twardego, 
dobrze uziarnionego kruszywa oraz konkretnego typu kompozytowego wielo-
kształtnego georusztu. Wyprowadzenie nielinowej obwiedni wytrzymałości dla 
kompozytu kruszywa i georusztu z badań w wielkowymiarowym aparacie trój-
osiowego ściskania, użyte dla stworzenia dedykowanego warstwom stabilizo-
wanym georusztem modelu konstytutywnego MES pozwalającego na uzyskanie 
zależności pomiędzy wartością parametru T a wytrzymałością podłoża w opar-
ciu o studia parametryczne. Opis pełnoskalowego eksperymentu terenowego ob-
ciążenia platformy do jej zniszczenia wykonany dla potrzeb weryfikacji metody 
oraz przykład obliczeniowy.

DREWNOWSKI J., BIAŁEK A., SZELĄG B.: The effect assessment of models 
uncertainty on the economic aspects of dimensioning tanks. Inżynieria Mor-
ska i Geotechnika. Vol. 43: 2022, No. 6, p. 239.

The control and delaying the flow of rainwater in the sewage system and their 
influence on dimensioning and rational use of the sewage system and tanks de-
sign. Determination of the total construction costs of small tanks assuming 4, 
5, 6 and 7 chambers connected parallel in tanks. The effect of the inclusion of 
precipitation dynamics on the length of the accumulation chamber in the tank. 
The method of maximum intensity (MMN) – modern probabilistic precipitation 
rain models as a safe method of balancing rainwater streams.

RZEPKA J.: Retention – stop the water. A couple of remarks from former 
Antiflood Coordinator. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 43: 2022, No. 6, 
p. 245.
Consequently implementation of the Integrated Water Management to stop the 
water as well as ensuring the proper level of its resources. The Integrated Water 
Management grounded in accordance to recommendations included in Polish 
legal acts: The Construction Law, The Water Law and applicable regulations for 
the country, region, and community.

SZMYTKIEWICZ P., SZMYTKIEWICZ M., SCHÖNHOFER J., PIŁCZYŃSKI 
K., MAJEWSKI D., CERKOWNIAK G., BOJAN M., ZABŁOCKI B.: Analy-
sis of sea currents measurements carried out in the vicinity of pierheads of 
the Vistula Spit (Gulf of Gdańsk). Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 43: 
2022, No. 6, p. 248.
Conclusions resulting from the analysis of measurements of currents recorded in 
the vicinity of pierheads of the Vistula Split, numerical reconstruction of waves 
and measurements of sea levels.

TOPOLNICKI M., KŁOSIŃSKI B.: Announcement of the publication of 
a monograph on ground improvement with rigid inclusions. Inżynieria Mor-
ska i Geotechnika. Vol. 43: 2022, No. 6, p. 261.
Information about the monograph to be published by the PWN publishing house, 
entitled: “Recommendations for Ground Improvement with Rigid Inclusions – 
Design, Execution and Control”. Characteristics and applications of the ground 
improvement method using rigid columns. Description of the monograph con-
tent and recommendation for practical use by designers and contractors.

LEES A., KAWALEC J.: The design of mechanically stabilized working plat-
forms. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 43: 2022, No. 6, p. 266.

A bearing capacity calculation method incorporating the full benefits of stabilis-
ing geogrid for a range of geometries and clay strengths. An approach using 
the T-Value method defining the dependency of two-layer bearing capacity on 
the shear strengths of the two layers. The derivation of the T-value to subgrade 
strength relationship for the specific combination of a hard, well-graded, crushed 
rock aggregate combined with a specific coextruded, punched and drawn, multi-
axial, multi-aperture shape geogrid. The derivation of the non-linear strength 
envelope parameters for the composite from large triaxial compression tests ad-
opted in a dedicated mechanical stabilization constitutive model in finite element 
analysis to derive the T-value to subgrade strength relationship by parametric 
study. Presentation of the one full-scale field validation test and a design ex-
ample.
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