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Kwartalnik ukazuje siê od 1953 roku

A

by Œwiêta by³y wyj¹tkowymi dniami w roku,

by choinka w ka¿dych oczach zalœni³a blaskiem.
By kolacja wigilijna wnios³a w serca spokój
a radoœæ pojawia³a siê z ka¿dym nowym brzaskiem.
tego ¿yczy
Micha³ Staszewski,
Przewodnicz¹cy ZPCBiS

W numerze
Z ¿ycia bran¿y
Maciej Wójcik

4

800-lecie i Wodecki

to kwartalnik z ponad 50 letni¹ tradycj¹ na rynku wydawniczym i budowlanym. Wydawany jest przez:
Zwi¹zek Pracodawców Ceramiki
Budowalnej i Silikatów

Ceramika na budowie
mgr Piotr Wojtasik

Metody uk³adania bruku klinkierowego

Z ¿ycia bran¿y
Maciej Wójcik
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Mówimy jednym g³osem

Mamy tradycjê i j¹ szanujemy,
bo ona uwiarygodnia nas na rynku
wydawniczym i w œrodowisku budowlanym.Jesteœmy pismem producentów ceramiki budowlanej, która jest najlepszym materia³em
do budowania, stosowanym na ca³ym œwiecie od ponad 2000 lat.
Pisz¹ do nas naukowcy i praktycy,
którzy znaj¹ i doceniaj¹ walory ceramiki budowlanej.
Dokonaj w³aœciwego wyboru

Rynek
Maciej Wójcik

13

Uwaga na znak CE

Zamówienia na prenumeratê
i reklamê przyjmuje sekretariat
wydawcy, pod numerami telefonu: (022) 826-88-55, 826-31-01,

Poradnik - Zasady stosowania ceramicznych elementów murowych
dr in¿. Roman Jarmontowicz

Zasady projektowania i wykonywania konstrukcji
murowych z elementów ceramicznych

Buduj swój dom z ceramiki
- Dom na Pokolenia

e-mail: zwiazek@zwiazek.org.pl

Cz.4.

Ze œwiata
mgr in¿. Ma³gorzata Schnerch

O czym pisz¹ w Ziegelindustrie International
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Redakcja: tel./fax. (022) 826 88 55,
(022) 826 31 01, email: redakcja.ceramika@zwiazek.org.pl,
www.zwiazek.org.pl, Al. Jerozolimskie 29 lok. 3, 00-508 Warszawa
Redaktor naczelny
Andrzej Wnuk

Historia ceramiki
dr Jan Wnêk

Rozwój galicyjskiej myœli ceramicznej
w latach 1860 – 1918

Z archiwum „Ceramiki Budowlanej”
Maciej Wójcik
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Specjalnie o kruszywach

Kolegium redakcyjne:
in¿. S³awomir Dobrzyñski
mgr in¿. Jerzy Klimm
mgr in¿. Grzegorz Sudo³
Rada Programowa:
dr in¿. El¿bieta Brylska Przewodnicz¹ca
mgr in¿. Janina Kuliberda
mgr in¿. Leszek Rak
mgr in¿. Tomasz Mêcina
Sk³ad i ³amanie
Pawe³ Aurzecki
Przedruk w ca³oœci lub czêœci bez
zgody wydawcy zabroniony
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