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CONRADINUM 

 

 

Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące Conradinum w Gdańsku, w dn. 7 marca 2019 r. 

zorganizowały VI edycję Dnia Techniki CONRADINUM, w którym uczestniczyły 

następujące firmy i instytucje: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki Telekomunikacji i 

Informatyki, Polski Rejestr Statków S.A., Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział 

Gdańsk, Unilever S.A., Warstila Sp. z o.o., GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o., Akademia 

Marynarki Wojennej Gdynia, Centrum Nowych Kompetencji, Centrum Rozwoju Talentów, 

Crist S.A., KONE POLSKA, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, CORLEONIS Sp.z o.o., 

S.K.A., Polpharma Biologics Gdańsk, BAUKRANE Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k., Saur 

Neptun Gdańsk S.A., Straż Pożarna. Impreza jest adresowana do uczniów wszystkich typów 

szkół, a jej celem jest przybliżenie uczniom nowych rozwiązań technicznych spotykanych 

zarówno w życiu codziennym, jak i w przyszłej pracy zawodowej oraz pomoc w 

zaplanowaniu przyszłej kariery zawodowej i wybraniu kierunku dalszego kształcenia. 

 

W trakcie wydarzenia uczestnicy mogli zapoznać się z działalnością Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich Oddział Gdańsk, w tym m.in.: 

- organizacją „Turnieju dla elektryków o Puchar Prezesa SEP Oddział Gdańsk”, 

- organizacją „Turnieju dla elektroników” org. w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku, 

- możliwością uzyskania uprawnień eksploatacyjnych „E” oraz dozorowych „D”, 

- funkcjonowaniem Kół SEP, w tym Studenckiego Koła SEP Politechniki Gdańskiej. 

 

CONRADINUM jest jedną z najstarszych szkół w Polsce, a jego historia stanowi istotną 

część dziejów 1000-letniego Gdańska. Tu właśnie, w Gdańsku, w XVI w. osiadł ród 

Conradich, od którego nazwiska wywodzi się nazwa szkoły – CONRADINUM.  

Przez wiele pokoleń członkowie słynnego rodu zajmowali wysoką pozycję w społeczności 

miasta i byli w różny sposób związani z Polską. W latach 1742-1798 żył ostatni z Conradich – 

Karol Fryderyk Conradi. Na mocy jego testamentu z 1794 r. powstała Fundacja imienia 

Karola Fryderyka Conradiego, której zadaniem było utworzenie szkoły nazwanej 

„Prowincjonalnym Instytutem Szkolnym i  Wychowawczym im Conradiego”. Trzy lata po 

śmierci fundatora - 10 października 1801 r. - w Jankowie koło Gdańska otwarto zakład 

szkolno-wychowawczy, na czele którego stanął Rajnold Bernard Jachmann, uczeń i przyjaciel 

Immanuela Kanta. W 1898 r. rozpoczęto budowę nowego gmachu szkoły w mieście ogrodzie, 

czyli we Wrzeszczu  przy Krusenstraβe (ul. Piramowicza). Otwarcie nowej siedziby (budynki 

w stylu neorenesansu holendersko-gdańskiego zaprojektowane przez gdańskiego architekta 

Ottona Hugona Richarda Schmidta (1859-1929)) nastąpiło 17 października 1900 r. 

Przeniesienie Conradinum z Jankowa do Wrzeszcza stanowiło głęboki przełom w 

dotychczasowym systemie wychowawczym szkoły. Jednak ogólne zasady pozostały takie 

same – nie pytano o wyznanie czy pochodzenie, ale oceniano przede wszystkim pilność w 

nauce. W latach 1913-1915 szkołę przekształcono w dziewięcioletnią wyższą szkołę realną 

kończącą się maturą. Po II wojnie światowej - 31 października 1945 r. - rozpoczęły się 

zajęcia w utworzonym 1 sierpnia 1945 r. Państwowym Liceum Budownictwa Okrętowego 

CONRADINUM, które zostało powołane do życia na podstawie konspiracyjnych koncepcji 



„Alfy”, czyli tajnej organizacji w Wydziale Marynarki Wojennej Komendy Głównej Armii 

Krajowej. Nowoutworzona szkoła kontynuowała przedwojenne tradycje Państwowej Szkoły 

Technicznej w Warszawie. Organizatorem i pierwszym dyrektorem powojennego 

Conradinum był Aleksander Potyrała, a wśród nauczycieli znajdowali się naukowcy 

Politechniki Gdańskiej m. in. Jerzy Doerffer, Tytus Huber  i Aleksander Rylke oraz ks. Józef 

Zator - Przytocki. Conradinum stało się wówczas kuźnią polskich okrętowców. W kolejnych 

latach szkoła ulegała przekształceniom: w latach 1951-65 funkcjonowała pod nazwą 

Technikum Budowy Okrętów, a w latach 1966-1991   jako Techniczne Szkoły Budownictwa 

Okrętowego. Od roku 1967 Conradinum jest szkołą koedukacyjną. Kiedy w 1991 r. powołano 

do życia XVIII Liceum Ogólnokształcące, musiała się zmienić i nazwa szkoły i tak w 1992 r. 

Conradinum uzyskało nazwę: Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące CONRADINUM. W 

skład SOiO, oprócz XVIII Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Nr 18, na przestrzeni 

lat wchodziły również Liceum Techniczne Nr 3 (1995-1999) przekształcone w 1999 r. na 

XVIII Liceum Profilowane, które istniało aż do likwidacji tego typu szkół w 2014 roku. W 

ciągu 74 lat powojennej działalności CONRADINUM mury szkolne opuściło około 16000 

absolwentów – Conradinowców.  

Obecnie w skład CONRADINUM wchodzą: XVIII Liceum Ogólnokształcące, Technikum 

nr 18 oraz Branżowa Szkoła I stopnia Nr 18. Od najbliższego roku szkolnego Conradinum 

będzie kształcić w zawodach technik budowy jednostek pływających, technik chłodnictwa i 

klimatyzacji, technik elektryk, technik mechanik, technik mechatronik, technik urządzeń 

dźwigowych oraz elektromechanik i mechatronik.  

Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu pracodawców, od nowego roku szkolnego 2019/20, 

Conradinum wprowadza innowacje dydaktyczne. W ramach zawodu technik mechatronik 

będą dwie innowacje: programowanie robotów oraz programowanie mikrokontrolerów. W 

zawodzie technik mechanik: programowanie maszyn oraz drukarki 3D i w zawodzie technik 

elektryk: instalacje przemysłowe i na jednostkach pływających.  

Conradinum współpracuje również z nw. instytucjami: Politechnika Gdańska, Akademia 

Morska w Gdyni, Akademia Marynarki Wojennej, Gdański Uniwersytet Medyczny, 

Pracodawcy Pomorza, Związek Pracodawców Forum Okrętowe, Pomorska Specjalna Strefa 

Ekonomiczna. 

W tym roku Szkoła obchodzi 225 jubileusz działalności dydaktycznej. Główne 

uroczystości rocznicowe odbędą się 27 września 2019 r. CONRADINUM serdecznie 

zaprasza Absolwentów do wzięcia udziału w tych uroczystościach.  
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