Wystąpienie prof. dr hab. Katarzyny Dziubalskiej-Kołaczyk,
Dziekan Wydziału Anglistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
podczas uroczystego posiedzenia Rady Wydziału Anglistyki UAM
poświęconego 50-leciu objęcia funkcji Dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej
przez
prof. dr hab. Jacka Fisiaka
4 grudnia 2015, Mała Aula UAM
W 1965 roku dr hab. Jacek Fisiak przeniósł się z Łodzi do Poznania by objąć
stanowisko dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza. Rozpoczął kierowanie jednostką, której tradycja sięgała 1903 roku.
Jednak dopiero 40-letnie kierowanie Instytutem przez Profesora Fisiaka uplasowało
poznańską anglistykę w czołówce tego rodzaju jednostek w Polsce i na świecie.
Połączenie naukowej pasji i wizjonerstwa z silną ręką i talentem menadżerskim
szybko dało znakomite rezultaty: IFA rósł, powiększając swój potencjał badawczy i
dydaktyczny, kształcąc coraz większą liczbę studentów, rozszerzając swoją
strukturę, podejmując szeroką współpracę zagraniczną, organizując znaczące
międzynarodowe konferencje, wydając własne liczące się w świecie czasopisma,
kształcąc absolwentów o wysokiej renomie, kształcąc i zatrudniając pracowników
dających Instytutowi rozpoznawalność w świecie nauki oraz zapewniających
znakomitą dydaktykę.
Z początku Jacek Fisiak chciał studiować prawo. Szczęśliwie dla anglistyki
światowej, tego marzenia nie zrealizował. Zawsze był szybszy i lepszy od swych
rówieśników: studia ukończył semestr wcześniej, pracę doktorską obronił w wieku
26 lat, a habilitował się zaledwie 2 lata później.
Prof. Jacek Fisiak jest wybitnym badaczem – filologiem i językoznawcą. Jest
znakomitym nauczycielem akademickim, animatorem dydaktyki uniwersyteckiej i
opiekunem młodych badaczy. Jest również utalentowanym organizatorem i

administratorem, menadżerem. Współwystępowanie tych zalet czyni go
wyjątkowym. Jego nadzwyczajna aktywność doprowadziła nie tylko do
dynamicznego rozwoju poznańskiej anglistyki, ale również przyczyniła się do
rozwinięcia się i wzmocnienia innych ośrodków anglistyki polskiej. Stąd miano „ojca
anglistyki polskiej”.
CV prof. Fisiaka liczy kilkadziesiąt stron. Jego osiągnięcia są wielkie i liczne: setki
publikacji, w tym 40 książek i 8 słowników. Dziedziny: językoznawstwo historyczne,
kontrastywne, leksykografia. Prof. Fisiak to redaktor czasopism, organizator
konferencji, visiting professor i wykładowca w ok. 100 uczelniach, członek ok. 30
organizacji naukowych, w tym Polskiej Akademii Nauk i kilku akademii
zagranicznych. Doktor honoris causa uniwersytetów Jyväskylä i w Opolu.
Promotor 61 prac doktorskich, co jest z pewnością rekordem godnym Guinessa.
Pełnił liczne funkcje uniwersyteckie i państwowe, m.in. był Rektorem UAM i
Ministrem Edukacji Narodowej.
Odznaczenia: Wielki Krzyż Orderu Polonia Restituta, Order Imperium Brytyjskiego
OBE, Krzyż Oficerski Palmes Académiques, Krzyż Komandorski Lion of Finland.
Pragnę podkreślić naukowy status prof. Jacka Fisiaka używając miary, do której
przywykli przedstawiciele nauk ścisłych:
W 2012 „Polityka” pisała, że tylko ok. 10 polskich naukowców w naukach
społecznych i humanistycznych ma indeks Hirscha powyżej 20; prof. Jacek Fisiak
znajduje się w tym gronie.
W „Gazecie Wyborczej” w 2013 roku czytamy: W naukach społecznych i
humanistycznych poza uczonymi (którzy mają indeksy na poziomie 20–30
(profesorowie Piotr Sztompka – 32, Jerzy Szacki – 23), indeks 20 i więcej ma
jedynie osiem osób: psychologowie Jan Strelau (28) i Janusz Reykowski (20), pięciu
polskich ekonomistów: Grzegorz W. Kołodko (24), Marek Okólski (23), Jan Winiecki
(22), Stanisław Gomułka (21) i Bogusław Śliwerski (20), językoznawca Jacek
Fisiak (22), historyk filozofii Andrzej Walicki (20), a blisko tej granicy jest jeszcze
socjolog Bohdan Jałowiecki (19). I, niestety, tylko tyle. Obecnie, według Publish or
Perish, h-index prof. Jacka Fisiaka wynosi 25!!!

Profesor Jacek Fisiak to człowiek wyjątkowy. Swoją tytaniczną pracą i dzięki silnej
osobowości przygotował podwaliny do przekształcenia Instytutu Filologii Angielskiej
w Wydział Anglistyki. Jestem wdzięczna Profesorowi za odegranie roli przewodnika
w mojej pracy akademickiej, począwszy od studiów magisterskich, poprzez
zdobywanie stopni i tytułu profesorskiego, pełnienie roli wicedyrektora przez 3
kadencje, aż po przejęcie „dowodzenia” Instytutem i wreszcie utworzenie Wydziału
Anglistyki UAM.
Szanowny Panie Profesorze, Drogi Jacku, angliści poznańscy gratulują Ci dziś
wielkich osiągnięć, dziękują i składają najlepsze życzenia w 50. rocznicę Twego
wielce dla nas szczęśliwego wyboru Poznania i anglistyki UAM.
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