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Akademia ECO Corning 

W dniu dzisiejszym w Zespole Szkół Nr 1 w Strykowie rozpoczęły się zajęcia promujące pozytywne 

zachowania ekologiczne z cyklu „Akademia ECO Corning”. Warsztaty poprowadzą specjaliści firmy 

Corning Optical Communications, która rozpoczęła w tym roku szkolnym współpracę ze szkołami 

wchodzącymi w skład zespołu - Szkołą Podstawową Nr 2 i Gimnazjum Nr 1. Program skierowany jest 

do klas pierwszych SP , a jego hasło to „10 gestów ekologicznych”.  

Uczniowie dowiedzą się jak szukać alternatywnych źródeł energii, segregować odpady i oszczędzać 

energię. Wiosną podczas drugiego bloku tematycznego pierwszoklasiści poznają zasady zachowania                      

w lesie i będą brać udział w konkursie plastycznym. Dla wszystkich uczestników warsztatów 

przygotowano niespodzianki. 

Szkoła przywiązuje dużą wagę do wychowania  proekologicznego, a jej uczniowie zajęli kilkakrotnie 

I miejsca w województwie w konkursach związanych z ochroną środowiska i reprezentowali region           

w krajowych finałach, zdobywając kolejno IX, VII i IV pozycje w Polsce. Co roku społeczność szkolna 

bierze udział w akcji „Sprzątanie Świata”, która przybiera rozmaite formy np. sprzątania terenu 

Strykowa, odwiedzin rezerwatów przyrody, wyjazdów do tak użytecznych miejsc jak oczyszczalnia 

ścieków. Podjęto współpracę z Parkiem Wzniesień Łódzkich; współpraca ta obfitowała wieloma 

konkursami, a tym samym zaszczytnymi miejscami na podium.  Organizowano Korowód Ekologiczny 

ulicami Strykowa, na szkolnych korytarzach znajdują się pojemniki do segregowania śmieci. Podczas 

godzin wychowawczych często mówi się o ekologii i proekologicznych zrachowaniach. W roku 

szkolnym 2013/2014 było prowadzone Szkolne koło Ekologiczne oparte o program autorski. Śmiało 

możemy stwierdzić, że Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie jest EKO.  

W zakresie środowiska firma Corning działa zgodnie z przyjętą polityką środowiskową. Stworzyła 

również specjalny program ECO Corning,, „Chroń środowisko dla przyszłych pokoleń”, którego 

głównym celem jest podniesienie świadomości i propagowanie działań ekologicznych nie tylko                      

w pracy, ale też w domu i szkole. Przedsiębiorstwo nie poprzestaje jedynie na promowaniu recyklingu 

oraz monitorowaniu i redukowaniu zużycia wody, energii, emisji szkodliwych substancji do powietrza 

oraz wytwarzania ścieków i odpadów. Buduje świadomość proekologiczną także poprzez stosowanie 

w procesach badawczo-rozwojowych technologii i materiałów przyjaznych dla środowiska. 

Rozmowy nad rozszerzeniem współpracy pomiędzy pracownikami nowoczesnej fabryki  Corning w 

Strykowie a dyrektorem Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie trwają nadal, a ich celem jest opracowanie 

jak najefektywniejszego sposobu wsparcia potencjału i postaw proekologicznych  uczniów.   

Corning Optical Communications Polska,  Solidny Pracodawca 2013, a w tym roku laureat certyfikatu 

HR Najwyższej Jakości oraz Znaku Jakości w Programie Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk to lider 

kompleksowych rozwiązań optycznych dla przemysłu telekomunikacyjnego.  

 


