
Z okazji JUBILEUSZU 225 LAT CONRADINUM 27 września 2019 r. (piątek) odbędzie się ŚWIĘTO CONRADINUM 
oraz ZJAZD ABSOLWENTÓW.  

W związku z obchodami Jubileuszu powołano Komitet Organizacyjny w składzie (alfabetycznie): 

 p. Andrzej Butowski – dyrektor Conradinum 
 p. Arkadiusz Cimiński – nauczyciel 
 p. Jurand Dekowski – absolwent, nauczyciel 
 p. Mirosława Kozieł – absolwentka  
 p. Agata Mondygrał – Piaszczyńska – wicedyrektor Conradinum 
 p. Euzebiusz Szepietowski – absolwent, nauczyciel, prezes Stowarzyszenia Oświatowego 

CONRADINUM 
 p. Karolina Urbanowicz – nauczycielka  
 p. Anna Wasilewska – absolwentka, nauczycielka, wiceprezes Stowarzyszenia Oświatowego 

CONRADINUM 
 biskup Zbigniew Zieliński – absolwent 

Obchody Jubileuszu oraz Zjazd Patronatem Honorowym obejmą: 

 Prezydent Miasta Gdańska  
 Arcybiskup Metropolita Gdański  
 Marszałek Województwa Pomorskiego 
 Rektor Politechniki Gdańskiej  

Program uroczystości: 

(program może ulec niewielkim zmianom, o czym będziemy informować na bieżąco) 

1. 9.00 – Uroczysta Msza Św. W Bazylice Mariackiej w Gdańsku – miejsce pochówku Karola Fryderyka 
Conradiego – fundatora szkoły 

2. 11.00 – 12.00 – akredytacja  zaproszonych Gości i Absolwentów  
3. 12.00 – 13.30 – oficjalne uroczystości: apel Absolwentów z udziałem Gości, uczniów i nauczycieli; 

przemówienia okolicznościowe  
4. 13.30 – 16.00 – zwiedzanie szkoły i wystaw okolicznościowych, spotkania klasowe i rocznikowe 

Conradinowców – Absolwentów, uczniów i nauczycieli  
5. 16.00 – obiad dla Absolwentów, zakończenie Zjazdu. 

Wkrótce przedstawimy minimalną wartość kosztów=darowizny od Absolwentów na rzecz organizacji Zjazdu. W 
chwili obecnej nadal prowadzimy rozmowy oraz akcję zapytań ofertowych dla usług związanych z organizacją. 
Po uzyskaniu najkorzystniejszych ofert przedstawimy minimalną wielkość tej darowizny oraz podamy sposób jej 
przekazania na rzecz Stowarzyszenia Oświatowego CONRADINUM. 

Prosimy śledzić informacje na szkolnej stronie internetowej, szkolnym FB oraz na stronie Stowarzyszenia 
Oświatowego CONRADINUM (na której to stronie będziemy zamieszczać również dodatkowe prośby do Was 
drodzy Conradinowcy związane z działaniami na rzecz naszej szkoły). 

Wszelkie zapytania, propozycje i oferty prosimy przysłać na adres: zjazd@conradinum.pl 

 

Do zobaczenia we wrześniu  

Z wyrazami szacunku 

Andrzej Butowski – dyrektor Conradinum 

Euzebiusz Szepietowski – prezes Stwoarzyszenia Oświatowego CONRADINUM  


