6 Aktualności

Współpraca z Grajewem

wystartowała

ganizowaniu konkursów i imprez o charakterze naukowym
i poznawczym dla
uczniów i studentów
(olimpiady, festiwale nauki, dni otwarte
itp.); współorganizowania imprez sportowo-rekreacyjnych
i turystycznych oraz
spotkań kulturalno-historycznych; zapraszania uczniów
klas maturalnych do
Porozumienie przewiduje podejmowa- udziału w studenc- Podczas pobytu w WAT goście odwiedzili m.in. Zakład Konstrukcji Specjalnych
nie wspólnych działań na rzecz rozwoju kich kołach nauko- Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa...
i edukacji młodzieży, propagowanie wie- wych; utworzenia
dzy technicznej i przygotowania przyszłych na stronie internetowej Akademii połączeń nicznej; współudział w organizowaniu konkadr inżynieryjno-technicznych na potrze- ze stroną internetową ZS nr 2; dostarcza- kursów i imprez o charakterze naukowym
nia prasy wydawa- i poznawczym dla uczniów i studentów;
nej przez Akademię zapraszanie studentów kierunków cywiloraz publikacji o cha- nych i wojskowych do udziału w spotkarakterze naukowym, niach naukowych, kulturalnych i imprezach
które mogą być wy- patriotycznych organizowanych na terenie
korzystywane w pro- szkoły; umieszczenie w dokumentach szkolcesie dydaktycznym nych i materiałach promocyjnych inforplacówki.
macji o współpracy z WAT; utworzenie na
Powiat grajewski stronach internetowych szkoły informacji
z kolei zobowiązał się o Akademii oraz połączeń ze stroną interdo: tworzenia warun- netową uczelni.
ków organizacyjnych
Sygnatariusze porozumienia zobowiąi wspierania znajdu- zali się ponadto do udziału – na zasadzie
jących się na jego te- wzajemności – w uroczystościach organirenie szkół w działa- zowanych przez Zespół Szkół nr 2 w Graniach zmierzających jewie i Akademię.
do realizacji i rozwoPodczas pobytu w WAT goście zapoZespół Szkół nr 2 w Grajewie to 42. placówka, którą nasza Alma Mater objęła swoim ju współpracy z Woj- znali się z historią i osiągnięciami uczelni,
patronatem
skową Akademią odwiedzili laboratoria Instytutu OptoelekTechniczną; umiesz- troniki oraz Zakładu Konstrukcji Specjalby polskiej nauki, gospodarki i społeczeń- czenia w materiałach promocyjnych po- nych Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa.
stwa. Cieszę się, że uczelnia o takiej renomie wiatu, w tym na stronie internetowej oraz
Jerzy Markowski
i takim prestiżu zgodziła się objąć swym pa- w wydawanych putronatem nasz powiat i naszą szkołę – po- blikacjach informawiedział starosta grajewski.
cji o WAT, dotycząCelem naszej współpracy ze szkołami cych w szczególności
średnimi, które objęliśmy swoim patrona- aspektów współpracy
tem, jest „wyłowienie” najlepszych przyszłych wynikających z postudentów WAT. Mam nadzieję, że w efekcie rozumienia, a także
podpisanego dziś porozumienia, do naszej innych informacji
Akademii trafi również najzdolniejsza mło- o projektach, oferdzież z terenu powiatu grajewskiego – pod- tach i działaniach
kreślił rektor-komendant WAT gen. bryg. realizowanych przez
prof. Zygmunt Mierczyk.
Akademię.
Na mocy porozumienia, WAT zobowiąZespół Szkół nr 2
zała się do: objęcia patronatem naukowym zadeklarował: propaZespołu Szkół nr 2 w Grajewie; prowadzenia gowanie wśród swozajęć przez nauczycieli akademickich oraz ich uczniów oferty
udzielania konsultacji i pomocy w opraco- studiów w Wojskowywaniu zajęć w szkole; współudziału w or- wej Akademii Tech- ...oraz laboratoria Instytutu Optoelektroniki

Fot. Grzegorz Rosiński

List intencyjny o współpracy między
Wojskową Akademią Techniczną a powiatem grajewskim i Zespołem Szkół
nr 2 w Grajewie im. 9. Pułku Strzelców
Konnych został podpisany 17 kwietnia br. przez: rektora-komendanta WAT
gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmunta
Mierczyka, reprezentującego Powiat
Grajewski starostę mgr. Jarosława Augustowskiego oraz dyrektora Zespołu Szkół nr 2 mgr inż. Marzenę Joannę
Sulkowską. To już 42. szkoła średnia
w Polsce nawiązująca bliską współpracę z naszą uczelnią.

