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Panu Profesorowi z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin 

życzę przede wszystkim szczęścia!!! Szczęście sprawi, 

że zdrowie dopisze, a szara codzienność stanie się nieu-

stającym i radosnym świętowaniem! 

Wszystkiego najlepszego! 

prof. Henryk Koroniak 

Profesor Jan Milecki urodził się 13 grudnia 1949 

roku w Poznaniu. W roku 1967 ukończył I Liceum 

Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego i roz-

począł studia chemiczne na Wydziale Matematyki, 

Fizyki i Chemii UAM. W roku 1972 uzyskał tytuł ma-

gistra chemii. 

Ścieżkę naukową Profesora wyznaczyło spotkanie 

dwóch autorytetów: Profesora Macieja Wiewiórow-

skiego i Profesora Wiesława Antkowiaka. Nie dziwi 

więc fakt, że wybrał jako pole swojej aktywności 

naukowej chemię organiczną, ze szczególnym 

uwzględnieniem syntezy i aktywności biologicznej 

komponentów kwasów nukleinowych. W roku 1980 

obronił pracę doktorską, a w roku 2002 uzyskał sto-

pień doktora habilitowanego. W 2006 roku objął 

stanowisko profesora nadzwyczajnego, kierując do 

dzisiaj Pracownią Spektrochemii Organicznej. 

Swój ekspercki poziom w syntezie analogów nukleo-

zydów i nukleotydów Profesor Milecki mógł osiągnąć 

dzięki intensywnej współpracy międzynarodowej. 

Odbył szereg staży zagranicznych w USA, Niemczech 

oraz Szwecji. Ze względu na poziom komplikacji syn-

tezowanych struktur jego zainteresowania zostały 

ukierunkowane również na wykorzystanie metod 

fizykochemicznych (szczególnie NMR). Właśnie zain-

teresowanie metodami analitycznymi stało się po-

wodem, dla którego Jego wieloletnie kierowanie 

Laboratorium Aparaturowym (ŚLUACH) było i jest 

możliwe. 

Przez wiele lat zaangażowany jest w działalność or-

ganizacyjną, w latach 2002-2005 jako Prodziekan 

Wydziału ds. Finansowych i Organizacyjnych, w ka-

dencji 2005-2008 - Prodziekan ds. Finansowych. Pro-

fesor Jan Milecki przez długie lata wspierał działania 

dydaktyczne Wydziału jako Kierownik Zespołu Dy-

daktycznego Chemii Organicznej i Bioorganicznej. 

Jest współautorem tłumaczenia podręcznika „Che-

mia Organiczna” wydanego w 2000 roku, oraz roz-

szerzonej jego wersji w 2017 roku, które ukazały się 

nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN. 

Już od czasów studenckich Profesor Jan Milecki in-

tensywnie uprawia turystykę kwalifikowaną górską 

i kajakową. Jego największą pasją są piesze wycieczki 

w Tatry, nie ma szlaku w Tatrach polskich i słowac-

kich, na którym nie stanęły stopy Jana i Jego żony. 

Niezwykle skromny, opanowany, szanujący nie tylko 

najbliższych współpracowników ale każdego napo-

tkanego człowieka, obdarzony abstrakcyjnym poczu-

ciem humoru, taktem i empatią jest wspaniałym 

szefem, współpracownikiem, przyjacielem. 

Życzymy Profesorze Janie - wielu wspaniałych, twór-

czych lat w doskonałej  formie, tak żebyś mógł jesz-

cze długo spacerować po ukochanych Tatrach! 

Wszystkiego najlepszego! 

(opracowanie: prof. UAM dr hab. M. Chrzanowska) 


