Kalwaria Wejherowska

Kalwaria w Wejherowie zwana również Kaszubską Jerozolimą to
trzecie po Zebrzydowskiej i Pakoskiej najstarsze sanktuarium Męki
Pańskiej w Polsce i jeden z najcenniejszych zabytków sakralnych
Pomorza - duchowa stolica Kaszub. Pod względem architektonicznym, kaplice wejherowskiej kalwarii należą do unikalnych dzieł
sztuki barokowej na Pomorzu. Kalwaria to 26 kaplic zlokalizowanych na wzgórzach morenowych o biblijnych nazwach: Góra
Oliwna, Syjon, Golgota. Wyróżniające się budowle to: kaplica
Wniebowstąpienia Pańskiego, Ogród Getsemański, Pałac Piłata,
Kaplica Spotkania z Matką, Pałac Heroda oraz Kościół Trzech Krzyży
i Grób Chrystusa.

Baumit Sp. z o.o.
ul. Sukiennice 6
50-107 Wrocław
tel.: (71) 358 25 00
www.baumit.com
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Inicjatorem i głównym fundatorem był wojewoda malborski –
Jakub Wejher, a z powstaniem kalwarii i samego Wejherowa związana jest legenda. Biorąc udział w wyprawie wojennej do Rosji, Jakub
Wejher podczas oblężenia miejscowości Biała został poważnie ranny.
Przyrzekł wówczas, że jeśli wyjdzie z opresji cało, założy na swych włościach świątynię i klasztor. Obietnicy dotrzymał, sprowadził franciszkanów do osady Wola Wejherowska (późniejsze miasto Wejherowo).
To oni mieli sprawować opiekę na przyszłą kalwarią w 1643 roku wybudował kościół św. Trójcy. W roku 1649 otrzymał zgodę od władz
kościelnych i przystąpił do budowy kalwarii. Intensywne prace przerwał najazd szwedzki, tak więc budowa przeciągnęła się do 1666 r.

Jan Wejher, fundator 11 kaplic, już wtedy nie
żył. Jeszcze za życia wojewody, już w 1661 r.,
Ojciec Święty Aleksander VII wydał bullę przyznającą pątnikom przybywającym do Kalwarii
odpust zupełny na lat 10. Poszczególne kaplice finansowali członkowie rodziny Wejhera, jego przyjaciele, współpracownicy i dworzanie,
a także opat oliwski Aleksander Kęsowski. Jakub
Wejher zabezpieczył kontynuację budowy, tworząc specjalny fundusz, z którego środki wypłacano franciszkanom do końca XVII wieku.
Późniejszymi patronami byli kolejni właściciele
miasta. Jako że liczba pielgrzymów wciąż rosła,
przywilej papieski był kilkakrotnie odnawiany, aż w 1717 r. Święta Kongregacja Odpustów
i Relikwii zadecydowała przyznać Wejherowu
odpust zupełny na wieczność. W połowie
XVIII wieku Piotr Jerzy Przebendowski odnawia część kaplic i funduje Bramę Oliwską –
ostania kaplica kalwarii, poza jej główną trasą, przy której witano pielgrzymów. Kalwaria
Wejherowska jest częścią Sanktuarium Pasyjno– Maryjnego w Wejherowie.
Większość kaplic zostało znacznie zniszczona podczas II wojny, prowizorycznie odbudowane zachowały się w różnym stanie technicznym. W latach 2006-2008 zostały poddana kompleksowej renowacji w ramach projektu „Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa
Pomorza poprzez utworzenie Parku Kulturowego
w Wejherowie”, współfinansowanego przez
Unię Europejską.
Materiały do prowadzonych prac renowacyjnych dostarczała firma Baumit. Prace nie były łatwe. Poszczególne obiekty zlokalizowane
często na zboczach, poddawane były przez lata odziaływaniu wody opadowej i gruntowej,
działały na nie siły grawitacji. Gęste zalesienie
ogranicza dostęp słońca, które wspomaga naturalne wysychanie a duża ilość zarodników
sprzyja porastaniu na zawilgoconym podłożu.
Obiekty nie są ogrzewane, a zawilgocone mury w okresie zimy poddawane są wieloletnim
cyklom zamrażania, które sprzyjają destrukcji
mechanicznej. Wykonano prace znacznie ogra-

niczające dostęp wody do murów oraz odbiór
wód opadowych. Poszczególne kaplice powstawały na przestrzeni lat, dlatego stosowano różne materiały i techniki. Każda kaplica stanowiła nowe wyzwanie, wiele rozwiązań było jednostkowych i niepowtarzalnych. Podczas prowadzenia prac remontowych największym wyzwaniem na wszystkich obiektach było wysokie, trwałe, utrzymujące się zawilgocenie muru.
Na tych powierzchniach zastosowano systemowe szeroko porowate tynki renowacyjne WTA,
(SV 61, SP 64 G, SP 64 P), które mimo zawilgocenia podłoża, przez lata nie ulegają destrukcji, stanowiąc podłoże dla warstwy malarskiej.
Tynki te w kamienicach stosuje się przeważnie
jedynie w partiach cokołowych i parteru, tam
gdzie jest największe zawilgocenie. Ze względu na niewielką wysokość kaplic, na wielu podczas dokonanych pomiarów wilgoć sięgała do
nie zawsze szczelnych dachów. Kilka dachów
zostało poprawionych, większość zrobiono na
nowo, w formie charakterystycznej dla czasu
powstania. Wykonano sporo uzupełnień brakujących detali architektonicznych występujących na elewacjach kaplic. Do tych prac wykorzystano materiały sztukatorskie firmy Baumit,
których spoiwem jest specjalny szybkowiążący cement, zapewniając trwałość na zmienne
warunki atmosferyczne panujące na elewacji.
Mimo upływu kilku lat, wiele z kaplic wygląda
jak ,,świeżo” po remoncie, niektóre wymagają niewielkich kosmetycznych poprawek. Cały
Szlak Kalwaryjski liczy 4,6 km, jego przejście
w całości zajmuje ok. 2,5 godz. Trasa zaś najbardziej popularna wśród turystów odwiedzających
Wejherowo wiedzie Drogą Krzyżową, która obejmuje 14 kaplic. Trudno powiedzieć, która z budowli jest najpiękniejsza, każda ma swój urok
i swoją historię. Grób Pana Jezusa to jedyna na
Pomorzu budowla sakralna z ciosanego polnego kamienia: obrabiano go w Krakowie, Wisłą
spławiano do Gdańska i stamtąd transportowano do Wejherowa. Jedną z piękniejszych jest
na pewno kaplica spotkania Chrystusa z Matką;
ufundowała ją żona Jakuba Wejhera. Do samodzielnego zwiedzania kalwaria jest udostępniona codziennie przez cały rok, drzwi do wnętrza kaplic są niestety zamknięte.
W sezonie po wcześniejszym umówieniu
oprowadzają przewodnicy, otwierają wszystkie
kaplice. Na Kalwarii Wejherowskiej celebruje
się aktualnie pięć odpustów: Wniebowstąpienia
Pańskiego, Trójcy Przenajświętszej, Uzdrowienia
Chorych, Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny i Podwyższenia Krzyża Świętego.
Opracowanie: Maciej Iwaniec
Fotografie archiwalne: M. Iwaniec

I

2015

Fotografie współczesne: J. Wicki
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Karta techniczna

Zaprawa przyczepna szara HM 50
(Baumit Haftmörtel HM 50)

Produkt

Sucha zaprawa budowlana spełniająca wymagania normy EN 998-1. Mineralny tynk cienkowarstwowy do
renowacji elewacji, szpachla poprawiająca przyczepność do betonu. Do obróbki ręcznej i maszynowej.

Zastosowanie

Jako warstwa poprawiająca przyczepność, stosowana na powierzchniach betonowych, między innymi
jako podkład pod tynki podkładowe i nawierzchniowe klas CS I, CS II, CS III. Do stosowania głównie jako
podkładowa warstwa szpachlowa zbrojona siatką z włókna szklanego na podłoża mineralne, tynki
ciepłochronne, tynki na bazie żywic syntetycznych oraz płyty termoizolacyjne, jak również do nanoszenia
na nośne tynki mineralne klas CS III i CS IV, beton, tynki na bazie żywic syntetycznych oraz trwale
przywierające powłoki malarskie.
Zaprawa może być stosowana niemalże w trakcie wszystkich prac związanych z klejeniem lub
szpachlowaniem cienko – bądź średniowarstwowym powierzchni na warstwach podkładowych.
Może mieć również swoje zastosowanie jako cienkowarstwowy tynk nawierzchniowy.
Nie stosować do aprobowanych systemów ociepleń.

Skład

Piasek, lekkie domieszki mineralne, cement i wapno budowlane, dodatki poprawiające obróbkę oraz
przyczepność, zbrojenie (włókna tekstylne).

Właściwości

Mineralna, wzbogacona dodatkami uszlachetniającymi i łatwa w obróbce zaprawa przyczepna
i kontaktowa. Do stosowania na prawie wszystkich stabilnych podłożach jako szpachla renowacyjna
i elewacyjna, jako zaprawa poprawiająca przyczepność, jako warstwa zbrojona wraz z siatką z włókna
szklanego oraz jako tynk nawierzchniowy. Po utwardzeniu szpachla jest odporna na działanie warunków
atmosferycznych i mróz, hydrofobowa oraz paroprzepuszczalna. Stanowi idealne podłoże pod wszystkie
tynki mineralne podkładowe i nawierzchniowe także o spoiwie organicznym. Dzięki niewielkiemu
modułowi sprężystości pokrywa rysy. Może być stosowana również do wykonywania warstwy zbrojącej
na tynkach podkładowych oraz płytach termoizolacyjnych, np. styrodurowych (szorstkich),
styropianowych i wielowarstwowych w połączeniu z odpornymi na działanie środków alkalicznych
siatkami zbrojeniowymi.

Dane techniczne

Klasa zaprawy:
Uziarnienie:
Wytrzymałość na ściskanie:
Przyczepność
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ:
Współczynnik przewodzenia ciepła λ10 dry:
( wartość tabelaryczna )
Zużycie:
Wydajność:
Zapotrzebowanie wody:
Klasa reakcji na ogień
Absorpcja wody

Forma dostawy

Worek 25 kg (42 worki na palecie= 1050 kg)

Składowanie

W suchym miejscu, na paletach drewnianych - 6 miesięcy.

CS IV wg EN 998-1
0 - 1,2 mm
≥ 6 N/mm²
≥ 0,08 N/mm²
≤ 25
≤ 0,82 W/(mK) (dla P = 50%)
≤ 0,89 W/(mK) (dla P = 90%)
ok. 5-6 kg/m2 ( min. grubość warstwy - 3 mm )
ok. 21 l. mokrej zaprawy z worka=840l/t
ok. 5,5 - 6,5 litrów/worek=220-260 l/t
A2
W2

Gwarancja jakości Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym. Certyfikowany system zarządzania jakości
sprawdzony przez Towarzystwo Nadzoru Technicznego TÜV zgodny normą EN ISO 9001 oraz
normą dotyczącą środowiska ISO 14001.
Produkt nie zawiera żadnych szkodliwych dodatków, jednakże spoiwo - cement reaguje z wodą alkalicznie
(Xi - drażniący), dlatego należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu ze skórą spłukać wodą, w przypadku
kontaktu z oczami płukać obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza.
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Podłoże

Odpowiednim podłożem są powierzchnie mineralne, beton, mury mieszane, płyty izolacyjne oraz tynki
cementowo-wapienne i cementowe, pokryte powłoką malarską lub bez, pod warunkiem, że są: trwałe,
nośne, czyste i suche. Z podłoża należy usunąć luźne elementy oraz warstwy łuszczącej się farby, stare
farby klejowe i lateksowe, brud, kurz, olej i tłuszcz. Pęknięcia i rysy pogłębić klinowo. Podłoża bardzo
chłonne w razie wątpliwości zwilżyć wstępnie. Usunąć substancje tworzące tzw. „film" (wosk i olej
szalunkowy itp.). Podłoże musi być odpowiednio suche i utwardzone.
Szczególnie gładkie powierzchnie (np. styrodur itp.) wcześniej zadrapać i odkurzyć.
Podłoża bardzo chłonne należy zagruntować środkiem penetrującym Hydrosol
Piaszczące się tynki podkładowe wzmocnić środkiem do wzmacniania tynku PutzFestiger.

Obróbka

Zaprawa HM 50 może być nanoszona ręcznie lub maszynowo. W przypadku dużych powierzchni zaleca
się stosowanie agregatów tynkarskich.
W przypadku zastosowania zaprawy jako warstwy poprawiającej przyczepność oraz jako warstwy
zbrojeniowej nanieść 3 do 5 mm zaprawy i na świeżo zadrapać grzebieniem tynkarskim lub paca
grzebieniowa . W obszarach ryzyka, gdzie występują pęknięcia, mur mieszany, itp., zatopić w zaprawie
odporną na alkalia siatkę z włókna szklanego. Postępować w ten sam sposób stosując zaprawę jako
warstwę poprawiającą przyczepność.
Przed nałożeniem kolejnych warstw przestrzegać przerwy technologicznej (1dzień na 1 milimetr grubości
tynku). W razie potrzeby można na zaprawie HM 50 wykonać strukturę poprzez filcowanie. Całkowita
grubość zaprawy nie powinna przekraczać 10 mm.

Wskazówki

Chronić przed silnym nasłonecznieniem. W przypadku szybkiego wysychania (z powodu wiatru lub
słońca) zwilżać, a w razie potrzeby ochraniać elewację do momentu całkowitego utwardzenia (stosując
siatki rusztowaniowe). Wysoka wilgotność powietrza oraz niskie temperatury znacznie wydłużają czas
twardnienia. Świeżo nałożona warstwa musi być wyschnięta i utwardzona przed nałożeniem kolejnej
warstwy. W przypadku zbrojenia powierzchni elewacji siatką z włókna szklanego należy zwrócić uwagę,
aby nie była ona uszkodzona lub odsłonięta. Przy podwójnym zbrojeniu, drugą warstwę nanieść
najwcześniej po upływie jednego dnia. Natychmiast po użyciu zaprawy umyć narzędzia wodą. W
przypadku użycia zaprawy HM 50 jako tynku nawierzchniowego, należy ją pomalować dwukrotnie farbą
fasadową. W trakcie prowadzonych prac, chronić obszary zagrożone kontaktem z zaprawą ( szkło,
ceramikę, metal itp. ).
W trakcie aplikacji i procesu utwardzania, temperatura otoczenia, materiału i podłoża winna
wynosić min. +50C max +300C.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane słowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (użytkownika) opracowane w oparciu o nasze doświadczenia i aktualny stan wiedzy są niewiążące i nie
uzasadniają prawnego stosunku umownego oraz żadnych zobowiązań ubocznych z tytułu umowy kupna (sprzedaży). Nie zwalniają one nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych
produktów do przewidzianego zastosowania. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą technicznemu postępowi i ulepszeniu produktu lub jego
zastosowaniu. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej wcześniejsze jej wersje tracą ważność. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiązują
nasze "Ogólne warunki umów" znajdujące się w katalogach produktów. Nasza gęsta sieć przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasięgnąć u najbliższego
przedstawiciela regionalnego.
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Fuga renowacyjna SFM 98
(SanierFugenmörtel SFM 98)
Produkt

Sucha porowata zaprawa hydrofobowa do renowacji zawilgoconych i zasolonych murów licowych.
Obrabiana ręcznie i mechanicznie

Zastosowanie

Fuga renowacyjna Baumit SFM 98 jest specjalną hydrofobową zaprawą do renowacji fug, szczególnie w
murach zawierających gips, które na skutek częstego zawilgacania obciążone są silnym zasoleniem (np.
mury miejskie, fundamenty itp.). Materiał jest bardzo odporny na siarczany i może być stosowany
zarówno na zewnątrz jak i we wnętrzach. Jednocześnie wysoka porowatość materiału połączona z jego
hydrofobowością powodują, że zniszczenie zaprawy lub powłoki malarskiej odsunięte są daleko w
czasie. SFM 98 jest paroprzepuszczalna i posiada optymalne zdolności magazynowania soli. Materiału
używa się wyłącznie do renowacji murów licowych, gdzie fugi pozostają widoczne. Tynkowanie
zawilgoconych murów zawierających gips należy wykonać zgodnie z systemem tynków renowacyjnych

Skład

SFM 98 jest fabrycznie przygotowaną suchą mieszanką na bazie piasku, wapna, odpornego na siarczany
cementu i dodatków poprawiających plastyczność i konsystencję mieszanki oraz osiągnięcie
szczególnych właściwości budowlano-fizycznych (paroprzepuszczalność z jednoczesną
hydrofobowością).

Właściwości

Klasa zaprawy
Uziarnienie
Wytrzymałość na ściskanie:
Wytrzymałość na ściskanie
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ:
Współczynnik przewodzenia ciepła λ10 dry:
( wartość tabelaryczna
Zużycie
Klasa reakcji na ogień
Absorpcja wody
Zapotrzebowanie wody
Wydajność

Forma dostawy

Worek 25 kg (42 worki paleta=1050kg)

Przechowywanie

W suchym miejscu, na drewnianych paletach - 6 miesięcy.

Gwarancja jakości

Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.

Klasyfikacja wg ustawy
o chemikaliach

Zaprawa SFM 98 nie zawiera żadnych szkodliwych dodatków, jednakże spoiwa - cement i wapno reagują z wodą
alkalicznie (Xi - drażniąco), dlatego należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu ze skórą spłukać wodą, w
przypadku kontaktu z oczami płukać obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Podłoże

Zmurszałe fugi wyskrobać na głębokość 3 - 4 cm, wymienić uszkodzone cegły lub kamień. Usunąć luźne
części, zanieczyszczenia, kurz, resztki bitumów itp. Mur oczyścić sprężonym powietrzem lub szczotkami i
pozostawić do przeschnięcia.

Obróbka

Niewielkie ilości mogą być przygotowane mieszadłem z wiertarką - należy wówczas mieszać możliwie krótko
(ok. 2 minut), aby uniknąć przemieszania. Bardziej racjonalne jest używanie mieszarek ślimakowych, agregatów
tynkarskich lub pomp do zapraw. Minimalna głębokość wypełnianej fugi wynosi 2 cm. Materiał powinien być
plastyczny, jednorodnie wymieszany i użyty ręcznie przy pomocy narzędzi do fugowania lub agregatem ze
specjalną głowicą tynkarską i zmniejszoną wydajnością pompowania.
Czas przydatności do użycia gotowej zaprawy odpowiada normalnemu wiązaniu cementu i zależy od chłonności
podłoża, temperatury i konsystencji zaprawy. SFM 98 dla prawidłowego związania potrzebuje odpowiedniej
ilości wody. W przypadku zbyt szybkiego schnięcia, z powodu suchego powietrza, wiatru, nasłonecznienia lub
chłonnego podłoża należy powierzchnię fugowanego muru nawet wielokrotnie zwilżać.
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Fuga renowacyjna SFM 98

CS III wg EN 998-1
0 - 4 mm
≥ 0,08 N/mm²
3,5-7,0 N/mm²
≤ 25
≤ 0,82 W/(mK) (dla P = 50%)
≤ 0,89 W/(mK) (dla P = 90%)
ok. 1,6 kg/dm3
A1
W2
ok.5-6 l/worek= 130-160 l/t worka=840l/t
ok.15 l/worek. =600 l/
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