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Gzyms — część fasady budynku, która wystaję i chroni
jego elewację lub jej fragment przed ściekającą wodą

deszczową.



Balustrada żeliwna — często widzimy ten element na
balkonach lub schodach.



Opaska okienna — ozdobny element wokół okna, który
przypomina ramę do obrazów. 



Pilastr — czyli niewielkie wybrzuszenie na fasadzie
budynku, które powtarza kształt kolumny "na płasko". 



Głowica pilastru — zakończenie pilastru, często
udekorowane elementami roślinnymi.  



Tympanon — trójkątne pole nad dachem lub drzwiami/bramą wypełnione
rzeźbami, albo pozostawione na gładko, bez ozdób.  



Boniowanie — dekoracja, która poprzez żłobienia naśladuje wygląd opracowanego kamienia. Opracowany może być
kamień, ale również tynk. Boniowanie wygląda w taki sposób, jakby ktoś obrobił bloki kamienne na czworokątne

stosunkowo niewielkie bloczki i zbudował z tego budynek. 



JAK DEKORACJE ZMIENIAJĄ
WYGLĄD KAMIENIC



Czasem, żeby zabytkowa kamienica
wróciła do dawnego blasku, należy ją

poddać renowacji i ponownie
"ozdobić". 



Jeszcze niedawno kamienica na ul. Szpitalnej 5 
w Warszawie wyglądała jak wielkie tekturowe pudło.

 
Pięciopiętrowa wielkomiejska kamienica powstała 
w roku 1880. Budynek szczęśliwie przetrwał wojnę.
Niestety w latach 70-tych cały jego bogaty wystrój
architektoniczny został skuty (tłumaczono to złym

stanem technicznym budynku). Kilka lat temu 
z inicjatywą rekonstrukcji budynku wyszła Wspólnota
Mieszkaniowa kamienicy. Projekt został wykonany na

podstawie archiwalnych fotografii. 
 



Kamienicę na ul. Jagiellońskiej 27 w WARSZAWIE wybudowano w 1914 roku dla braci Ahrens. Budynek wyposażony był w windę, co
było rzadkością w tamtych latach. Po wojnie kamienica popadła w ruinę. W roku 2018 została ona odnowiona. Zostały odnowione

elementy dekoracyjne, zrekonstruowano brakujące balkony. Drewniane okna odtworzone na wzór oryginalnych. 



Wkrótce ruszy remont
wielkomiejskiej kamienicy Wolfa

Krongolda (nazywanej również
''Pekinem'') 

w WARSZAWIE. 
 

Kamienicę ukończono w 1899 roku.
Uszkodzona w czasie II Wojny

Światowej. Po wojnie odbudowana
na mieszkania komunalne.



 
W latach 50-tych z elewacji zbito wszystkie ozdobne detale pozostawiając jedynie attykę ze starcem i młodzieńcem. W latach 60-tych

usunięto balkony oraz kutą ozdobną bramę. W 2003 eksmitowano ze względu na zły stan techniczny budynku wszystkich mieszkańców. 
 
 



Renesansowy PAŁAC w ŁAGOWIE powstał w roku 1581 dla Michała Endera von
Sercha. W 2006 przeprowadzono remont, który nadał pałacowi dosyć śmiałą

kolorystykę.
 

W 2009 roku rozpoczął się kolejny trwający pięć lat remont. Tym razem obyło
się już bez takich kontrowersji i w 2014 roku pałac prezentuje się znacznie

lepiej. 
 

W tym samym czasie zrewitalizowano (przywrucono do życia) także otoczenie
obiektu.



Barokowa kamienica ''Pod Złotym Barankiem'' na Starym Mieście we WROCŁAWIU powstała w roku 1776. Budynek przetrwał
II Wojnę Światową, lecz wymagał znaczącego remontu. Niestety w jego trakcie budowlańcy skuli do gołej ściany cały

efektowny detal budynku. Na jego rekonstrukcję okaleczona kamienica musiała czekać prawie 70 lat. W 2015 r. na podstawie
zachowanych pomiarów elewacji przeprowadzono rekonstrukcję barokowej sztukaterii wraz z podziałami elewacji.


