
 

Opis prac remontowych i modernizacyjnych w latach 2006-2012 
Kościół p.w. Chrystusa Odkupiciela, Gdańsk – Żabianka, ul. Gdyńska 8,  80-340 Gdańsk 

(skrótowy opis  przeprowadzonych inwestycji i remontów – do dn. 21.10.12 r. ) 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

  

    

W maju 2006 r. rozpoczęto przebudowę kościoła parafialnego wg projektu arch. Marka Kleczkowskiego. W 

pierwszej kolejności przystąpiono do demontażu starej dzwonnicy, remontu kruchty i fasady wejściowej.  

W kolejnych etapach przewidywano 

remont wejść bocznych i elewacji oraz 

modernizacji wnętrza kościoła. Prace 

okazały się bardziej skomplikowane 

podczas palowania, kiedy natrafiono na ‘kurzawkę’ 

wymagającą specjalnych betonowych zastrzyków. Celem 

bezpiecznego utrzymania frontu kościoła wykonano 

kosztowne palowanie,  a następnie fundamenty 

(front/pierzeja kościoła stanowi architektonicznie 

niezależny element konstrukcji wobec pierwotnego układu 

całego kościoła) . 

 

 

 



 

 

W grudniu 2006 r. zakończono 75% prac I 

etapu: wybudowano nową fasadę oraz kruchtę 

(stan surowy). 

 

W 2007 r. przystąpiono do dalszych prac 

związanych z przebudową frontu kościoła oraz 

kruchty 

kościelnej. Zakończono tynkowanie elewacji frontowej, zamontowano 

14,5-metrowy krzyż, wykonano prace dekarskie dachu i świetlika oraz 

przebudowano wnętrze kruchty. Dodatkowo zamontowano nowe drzwi 

wejściowe oraz wyłożono kostką podejścia do kościoła. 

 

W 2008 r. przebudowa objęła wewnętrzne modułowe drzwi kruchty 

kościelnej ( stolarka i przeszklenie) a ponadto 

położenie marmurowej posadzki.  

Zamontowano 2 dzwony kościelne z których 

jeden nosi imię "Chrystus Odkupiciel”, a drugi 

„Kargul”. Wykonano docieplenie zewnętrznej, 

bocznej elewacji kościoła oraz przystąpiono do 

wymiany okien strony lewej. Wykonano także 

prace porządkowe : prace  ziemno-ogrodowe 



przed gł. wejściem do kościoła (wycinka starego żywopłotu). 

 

W 2009 r.postępuje  dalszy remont 

elewacji (prawa strona) oraz obu wejść 

bocznych kościoła (wbudowano nowe 

drzwi lewe zewn. oraz wewn. oraz 

wykonano nową posadzkę). Wymieniono 

okna strony prawej. Wyłożenie kostką 

brukową wejścia na plebanię oraz 

otoczenie kościoła cokołem. Wbudowano 

nowe krawężniki i wykonano nowy pas 

zieleni dookoła kościoła.  

Wymiana 'domofonu' parafialnego. 

Zainstalowanie kotwicy na trawniku. 

Montaż witraży na elewacji frontowej- w 

planie. Przygotowania do remontu 

wnętrza kościoła.  

 

 

W 2010 r. rozpoczęto remont wnętrza kościoła: zamiast malowania sufitu zainstalowano podsufitkę z białego 

materiału, wymieniono przeszklenia frontu wejściowego oraz otynkowano wew. ścianę frontową. 

Zdemontowano 2 drewniane kandelabry oświetleniowe (przed ołtarzem, chór) po 50 żarówek x 100W. W ich 

miejsce zainstalowano oświetlenie boczne. Przeprowadzono także ostatnie prace porządkowe na zewnątrz 

kościoła:  posadzono 7 drzewek oraz ozdobne krzewy po wycięciu skarlałych wierzb (za zgoda ZDiZ)  

Podsufitka okazała sie być delikatnym materiałem wrażliwym na warunki atmosferyczne, stąd konieczne były 

dalsze poprawki i wymiana ze wzgl. na wilgotnośc otoczenia w trakcie montażu . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2011 r. Zainstalowanie skomplikowanego systemu ogrzewania i wentylacji kościoła celem utrzymania stałej 

temperatury. Budowa zewnętrznych czerpni powietrza oraz wewnętrznych kanałów termo-wentylacji pod 

posadzką.  

Przebudowa piwnic i zaplecza 

gospodarczego (renowacja, 

kafelkowanie). Przeprowadzono remont 

rozpadającego się płotu kościelnego. 

Przystąpiono także do gruntownego 

remontu salki katechetycznej z 

przeznaczeniem na konferencyjną (wraz 

z zapleczem) : wymieniono stoły, 

zakupiono nowe krzesła, położono nową 

posadzkę oraz wyłożono ściany 

drewnianymi panelami. Zakupiono 

nowe ławki kościelne oraz częściowo 

dokonano renowacji pozostałych.  

 

Zamontowano nowe ościeżnice oraz drzwi - 

parter / I piętro plebani.  

Zakończono kompleksowy remont salki na I 

p. uzupełniając jej wyposażenie o zastawę 

stołową. Postawiono nowy krzyż misyjny w 

miejsce powalonego w maju. 

 

2012 r. Remont kuchni kościelnej, instalacja 

nowego ekranu - wyświetlacza w kościele w 

miejsce wyeksploatowanego rzutnika , 

meblarska zabudowa ciągu kanału 

wentylacyjnego  – strona prawa i lewa. 

Renowacja podestu ołtarza (do czasu 

remontu głównego) - cyklinowanie, nowa 



wykładzina, odświeżenie drewnianego stołu pańskiego. 

Skrótowy opis inwestycji wraz z ilustracją zdjęć dokumentujących wykonane prace remontowe i 

modernizacyjne, można znależć na stronie internetowej  ‘Historia odkupiciela’ oraz na zdjęciach 

zamieszczanych w Galerii ‘odkupiciela’ (2005- 2007) i  albumach ‘Picasa’ (2008 -2012).   
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