
Kamienica mieszkalna 
w Bochni

Kamienica mieszkalna w Bochni zlokalizowana przy Rynku 1 to kolejny przykład 
udanej renowacji z ostatniego roku przy użyciu materiałów firmy Baumit.

Bochnia należy do najstarszych miast 
Małopolski. Odkrycie soli kamiennej w 1248 roku 
i powstanie Żupy bocheńskiej, spowodowa-
ło, że 27 lutego 1253 roku Bochnia nabyła 
prawa miejskie. Dokument lokacyjny zawie-
rał także niemiecką nazwę – Saltzberg, czyli 
Solna Góra. „Góra” to nazwa kopalni, która 
obowiązywała do XVIII wieku. Część miesz-
kańców Bochni stanowili niemieckojęzyczni 
osadnicy ze Śląska, stąd też wzięła się nazwa 
zawodu górnika.

Rozwój gospodarczy miasta, oparty o cen-
ny surowiec, sprzyjał wzrostowi osadnictwa 
i handlu. Bochnia leży na przecięciu szlaków 
handlowych z Europy Zachodniej na Ruś 
i dalej, do Azji Mniejszej oraz z Węgier nad 
Morze Bałtyckie.

Kamienica wzniesiona w 2. poł. XVIII w. 
na bocheńskim rynku była jedną z pierw-
szych budowli murowanych z podpiwnicze-
niem, gdzie elewacja została pokryta tynkiem. 
Fundament został wykonany z kamienia i cegły 

na zaprawie wapiennej. Ściany piwnic są muro-
wane w systemie mieszanym z cegły i kamie-
nia, nakryte sklepieniem kolebkowym. Mury 
parteru wzniesiono z cegły, którą pokryto 
tynkiem. Elewacja frontowa obramiona pila-
strami z dekoracyjnym boniowaniem. W par-
tii parteru, ze względu na funkcje handlowe, 
znajduje się współczesna witryna w miejscu 
pierwotnych otworów (wejściowego i okna). 
Piętro od frontu zachowało pierwotny podział 
trzech okien z profilowanymi obramieniami. 
Poddasze z trzema mniejszymi oknami, z któ-
rych skrajne są blendami. Szczyt zwieńczo-
ny profilowanym gzymsem z oknem na osi 
będącym obecnie blendą. Elewacja boczna od 
ul. Sądeckiej tynkowana na gładko z prostymi 
oknami, rozdzielona gzymsem międzykondy-
gnacyjnym. Dach budynku dwuspadowy prze-
słonięty od frontu dekoracyjnym szczytem. 
Elewacja, jak przy większość obiektów histo-
rycznych, na przestrzeni lat wielokrotnie pod-
dawana była remontom, zwłaszcza ze względu 

Baumit Sp. z o.o.
ul. Wyścigowa 56G
53-012 Wrocław
tel.: 71 358 25 00
www.baumit.com

RENOWACJE
I ZABYTKI192 I 20

22



na prestiżową lokalizację obiektu przy rynku. 
Niestety kolejne remonty spowodowały zatar-
cie i utratę pierwotnych faktur i detali wystę-
pujących na elewacji. Detal architektoniczny 
został uproszczony. Oryginalny tynk pokryto 
cementowym narzutem i pomalowano farba-
mi emulsyjnymi. Największe nieodwracalne 
zmiany są na parterze od frontu, gdzie pod-
czas ostatnich remontów zamontowano zde-
cydowanie za dużą witrynę wejściową. Cokół 
od frontu i bocznej elewacji został w 2. poł. 
XX w. wykonany z betonu na tzw. amery-
kankę. Była to popularna metoda „naprawy” 
zwłaszcza partii cokołowych stosowana na 
wielu obiektach. Szczelny beton na przeważ-
nie zawilgoconym murze cokołu z czasem 
zwiększał zakres destrukcji materiałów uży-
tych do wznoszenia murów. Pod warstwą beto-
nu grubości 2–5 cm podczas prac widoczne 
były ciosy kamienne z piaskowca gruboziar-
nistego. Stan techniczny cokołu nie pozwalał 
na ekspozycję i został otynkowany – zabezpie-
czony tynkami renowacyjnymi. Wyższe partie 
tynków po usunięciu cementowego narzutu, 
który działa destrukcyjnie na tynki podkła-
dowe, zostały opukane na całej powierzch-
ni. Tynki zniszczone i „głuche”, które utraci-
ły przyczepność do podłoża, zostały usunięte. 
Uzupełnienia zostały wykonane w technologii 
tynków wapiennych. Wszystkie detale archi-
tektoniczne: gzymsy, opaski, bonie zostały 
oczyszczone, uzupełnione oraz wyprofilo-
wane za pomocą materiałów sztukatorskich 

firmy Baumit. Zachowane tynki po oczyszcze-
niu zostały wzmocnione i scalone szpachlami 
wewnętrznie zbrojonymi. Scalanie  i ujednoli-
cenie faktury pozwala wyrównać różnice mię-
dzy zachowanymi i nowymi tynkami. Szpachle 
wyrównują chłonność różnych materiałów oraz 
zwiększają przyczepność ostatecznej powło-
ki malarskiej. Przyczepność ma zdecydowane 
znaczenie dla trwałości powłoki malarskiej, 
która decyduje o trwałości i wyglądzie całej 
elewacji. Do pomalowania zastosowano farby 
silikonowe firmy Baumit.
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