
Kalendarium I LO im. Armii Krajowej w Miliczu
1927r. - zapadła decyzja o powstaniu gimnazjum w Miliczu
1928r. - 28 czerwca wmurowano kamień węgielny pod milickie gimnazjum
1929r. - 18 października nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły
1930r. - skompletowano bibliotekę nauczycielską, nawiązano współpracę z 

nauczycielami i studentami z Anglii
1931r. - otwarta została świetlica szkolna. Uczniowie wystawili operę dziecięcą 

„Budujemy nowe miasto”
1932r. - został założony Uczniowski Związek Sportowy (SSV)
1933r. - 1 kwietnia chór szkolny wystawił oratorium „Stworzenie świata, jesienią 

odbyła się premiera „Snu nocy letniej” przygotowanego przez szkolny zespół 
teatralny

1934r. - szkolny chór wziął udział w przedstawieniu „Niemieckie requiem”, a pod 
koniec roku wystawił oratorium „Pory roku”. Uczniowski Związek Sportowy 
połączył się z Klubem Sportowym w Miliczu

1935r. - powstała murawa boiska, bieżnia oraz skocznia do skoku w wzwyż i dal
1936r. - powstało szkolne koło kajakarskie
1939r. - na przełomie sierpnia i września w szkole kwaterowało wojsko
1945r. - w nieczynnej szkole zorganizowano szpital polowy. W lipcu do Milicza 

przyjechała Klara Dąbrowska z mężem Stanisławem, któremu władze polskie 
powierzyły misje utworzenia w Miliczu Gimnazjum i Liceum. Dyrektorem 
Gimnazjum i Liceum został Stanisław Dąbrowski

1946r. - w czerwcu odbył się pierwszy egzamin maturalny. Wszyscy abiturienci zdali
1948r. - wyremontowano instalację grzewczą. Uczniowie uporządkowali boisko, 

ogródek botaniczny oraz trawniki
1949r. - teatr szkolny kierowany przez Klarę Dąbrowską wystawił liczne spektakle. 

Zagrano m.in. „Dziady”, „Balladynę”, fragmenty „Pana Tadeusza”
1950r. - dyrektorem szkoły został Witold Krzyworączka
1965r. - 13 listopada szkole nadano imię Aleksandra Zawadzkiego. Tego samo dnia, z 

okazji 20-lecia Liceum odbył się Zjazd Absolwentów
1966r. - w marcu z okazji Światowego Dnia Teatru szkołę odwiedziła delegacja 

wrocławskich aktorów. W ramach reformy „jedenastolatek” szkołę 
rozdzielono na Liceum Ogólnokształcące i Szkołę Podstawową nr 2

1967r. - uczeń szkoły został laureatem IX Dolnośląskiej Olimpiady Naukowej Disce 
Puer

1968r. - Koło Miłośników Teatru z milickiego Liceum zajęło I miejsce w wojewódzkim 
konkursie „Młodzież Poznaje Teatr”

1969r. - dyrektorem szkoły został Antoni Karczmarek
1976r. - we wrześniu odbył się 2 zjazd absolwentów. Uczestniczyli w nim m.in. organizator i 

dyrektor szkoły doc. St. Dąbrowski i jego żona dr Klara Dąbrowska. Dyrektorem 
szkoły został Franciszek Zajiczek. W listopadzie miało miejsce uroczyste 
przekazanie internatu Młodzieżowej Radzie Internatu

1983r. - po raz pierwszy od wielu lat na maturze zdawano obowiązkowo język obcy
dyrektorem szkoły został Tadeusz Kiełbiński

1984r. - grupa nauczycieli z Kurt Schlosser Oberschule w Wilsdurff odwiedziła Liceum 
Ogólnokształcące w Miliczu

1985r. - odbyło się 40-lecie Liceum Ogólnokształcącego im. A. Zawadzkiego
1987r. - w szkole utworzono Liceum Medyczne



1989r. - dyrektorem szkoły został Janusz Blek, a stanowisko wicedyrektora objęła 
Katarzyna Podfigurna

1990r. - szkoła przestał nosić imię Aleksandra Zawadzkiego, reaktywowano szkolny 
chór

1993r. - szkołę odwiedziła grupa absolwentów niemieckiego gimnazjum realnego, które 
funkcjonowało w budynku liceum do 1945r., przewodniczył jej Wielfried Stahr

1994r. - grupa uczniów i nauczycieli Otto Hahn Gimnasium w Springe złożyła szkole 
wizytę

1995r. - nauczyciele i uczniowie liceum odwiedzili niemiecką szkołę w Springe,
odbył  się  Zjazd  Absolwentów  z  okazji  50-lecia  szkoły.  Utworzono 
Międzynarodowe  Stypendium  im.  Łucji  Skibińskiej,  po  raz  pierwszy 
zorganizowano w liceum prawybory prezydenckie

1997r. - po raz pierwszy wręczone zostało Stypendium Prezesa Rady Ministrów 
1998r. - odbyły  się  obchody  70-lecia  wmurowania  kamienia  węgielnego  pod  gmach 

liceum
1999r. - dyrektorem szkoły została Henryka Skrzynecka, a wicedyrektorem  Sławomir 

Strzelecki
2000r. - szkoła obchodziła 55-lecie istnienia
2001r. - 4-lenie liceum zastąpiono (w wyniku reformy oświaty) liceum 3-letnim
2002r. - I Liceum Ogólnokształcące w Miliczu znalazło się w prestiżowym rankingu 

szkół średnich dziennika „Rzeczpospolita” oraz tygodnika „Perspektywy”
2003r. - szkoła otrzymała zaszczytny tytuł i certyfikat „Szkoły z Klasą”, I Liceum 

rozpoczęło udział w projekcie AIESEC (w którym bierze udział do dziś)
2004r. - powstało Stowarzyszenie Absolwentów I LO w Miliczu, w budynku liceum 

rozpoczęła działalność filia Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Politologii)
2005r. - obchodzony był jubileusz 60-lecia liceum
2007r. - utworzone zostało Stowarzyszenie Przyjazna Edukacja, z którego inicjatywy 

powstało społeczne gimnazjum AD ASTRA  
2009r. - dyrektorem liceum został Sławomir Strzelecki, stanowisko wicedyrektora 

objęła Iwona Lewandowska, na scenę auli I Liceum powróciło koło teatralne  
2010r. - szkoła obchodziła jubileusz 65-lecia, zakończono remont auli
2011r. - w szkole zainaugurowano rozpoczęcie ogólnopolskiej akcji „Mogiłę Pradziada 

Ocal Od zapomnienia”, odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu boisk „Orlik 
2012”

2012r. - szkole nadano imię Armii Krajowej, zakończono termomodernizacje szkoły
2014r. - w I LO odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego, we wrześniu 

miało miejsce uroczyste otwarcie hali sportowej przy I LO
2015r. - dyrektorem została Iwona Lewandowska-Maćkowiak, stanowisko 

wicedyrektora objęła Marzena Rokita, obchody jubileuszu 70lecia szkoły


