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

Buduj swój dom z ceramiki
- Dom na Pokolenia

Cz.5.

15

Zamówienia na prenumeratê
i reklamê przyjmuje sekretariat
wydawcy, pod numerami telefonu: (022) 826-88-55, 826-31-01,
e-mail: zwiazek@zwiazek.org.pl

Poradnik Ceramika
mgr Miros³aw Rzeszutko

23

Ochrona cieplna budynków

Ceramika wczoraj i dziœ
Dr Jacek Feduszka

Wykorzystanie ceg³y do budowy fortyfikacji

Z wizyt¹ w…
Adam Jaworski

26

31

Najwiêksza ceg³a na œwiecie

Z archiwum „Ceramiki budowlanej”
Maciej Wójcik

34

Ceramika spieniona i pianokeralit

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
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

Ceramika Budowlana

1/2011

3

