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Profesor Edward Szyma ski jest wybitnym specjalist  materia oznawstwa budow-
lanego, wieloletnim wyk adowc  Politechniki Warszawskiej i Bia ostockiej, a obecnie 
Wy szej Szko y Ekologii i Zarz dzania w Warszawie. Oprócz dzia alno ci dydaktycznej 
prowadzi prace w Komitecie In ynierii L dowej i Wodnej PAN jako przewodnicz cy 
Sekcji „Materia y budowlane”. Przez 12 lat przewodniczy  Komisji Aprobat Technicz-
nych w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie.

W nowo wydanej ksi ce Autor opisuje materia y budowlane znajduj ce zastosowa-
nie zarówno w szeroko poj tej architekturze (m.in. architekturze krajobrazu, urbanistyce 
i architekturze wn trz), jak i w budownictwie (w konstrukcjach budowlanych, drogach, 
ulicach, mostach, w budownictwie energetycznym, a nawet w in ynierii sanitarnej). 
Ksi ka ta mo e by  z powodzeniem wykorzystana równie  w zagadnieniach budownic-
twa wiejskiego – od prac in ynierskich pocz wszy, na administracji wiejskiej gmin lub 
powiatów sko czywszy. 

Uk ad recenzowanej ksi ki jest typowy jak dla podr czników akademickich. Jej 
tre  zawarta jest w 10 nast puj cych rozdzia ach (w nawiasach podano procentowy 
udzia  rozdzia u w ca o ci ksi ki): 1. Wiadomo ci ogólne (3%), 2. Nazwy i de  nicje 
podstawowych jednostek miar oraz w a ciwo ci technicznych materia ów budowlanych 
(7%), 3. Materia y budowlane z drewna i drewnopochodnych (16%), 4. Ska y i wyroby 
z surowców skalnych (10%), 5. Ceramiczne wyroby budowlane (9,6%), 6. Szk a i wy-
roby z surowców szklarskich (4,3%), 7. Wyroby budowlane ze stopów metali (17,2%), 
8. Asfalty i produkty asfaltowe (11,3%), 9. Wyroby budowlane z tworzyw sztucznych 
(20,2%), 10. Wyroby ró ne (1,4%). Z przegl du tego wynika, e najwi cej uwagi Autor 
po wi ci  wyrobom budowlanym z tworzyw sztucznych.
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Ksi ka prezentuje aktualny stan wiedzy z zakresu materia ów budowlanych zgodny 
z rozporz dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 
2011 roku, ustanawiaj cym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych, oraz z odpowiednimi normami, ustawami i rozporz dzeniami obowi zu-
j cymi w Polsce. 

Wysokie kwali  kacje i du e do wiadczenie zawodowe Autora sprawiaj , e ksi ka 
jest warto ciowa i godna polecenia zarówno w praktyce in ynierskiej, jak i do celów 
dydaktycznych, a tak e jako kompendium wiedzy dla administracji pa stwowej ró nych 
szczebli do celów planistycznych i wery  kacyjnych.

W przygotowywaniu jest ju  tom II, dotycz cy spoiw mineralnych, kruszywa, zapraw 
i betonów oraz ich wyrobów.


