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KRONIKA
Ex funebri charta

Prof. dr hab. dr h.c. Jerzy Marian Kita (1931-2022)
Urodził się 19.04.1931 r. w Rączkach, powiat Końskie. Studia rozpoczął na Wydziale Weterynaryjnym
Uniwersytetu Warszawskiego, a ukończył w 1957 r.
na tymże Wydziale Weterynaryjnym przeniesionym
w struktury Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, uzyskując tytuł lekarza weterynarii. Bezpośrednio po
studiach zatrudniony został
w Katedrze Epizootiologii
macierzystego Wydziału, na
którym pracował do czasu
przejścia na emeryturę, tj.
do 2002 r.
Stopień doktora nauk
weterynaryjnych uzyskał
w 1964 r. na podstawie
pracy pt. „Wpływ czynnika
termicznego na zachowanie się odczynu opsono-fagocytarnego i układu
dopełniacza w surowicy
krwi świń z uwzględnieniem
patogenezy różycy”. Stopień
doktora habilitowanego nauk
weterynaryjnych w zakresie epizootiologii uzyskał
w 1970 r. na podstawie
całokształtu dorobku naukowego i pracy habilitacyjnej
pt. „Badania nad wirusem
Parainfluenzy-3”. W latach
1972-1979 pracował na
stanowisku docenta. W roku
1979 uzyskał tytuł profesora
nadzwyczajnego, a w 1988 r. tytuł profesora zwyczajnego nauk weterynaryjnych.
W okresie pracy zawodowej odbył szereg długoterminowych staży naukowych w USA: w Cornell
University, NYS Veterinary College, Ithaca NY (1965-1967), w National Animal Diseases Center, Ames Iowa
(1988) oraz w University of California Davis, School
of Veterinary Medicine (1991-1992).
Jest autorem lub współautorem ponad 300 prac oryginalnych, doniesień na krajowe i zagraniczne konferencje, 4 podręczników i 2 rozdziałów w podręcznikach
zagranicznych.
Jest także autorem lub współautorem opracowania
następujących szczepionek Parabovac i Pararibovac
oraz Equvivac Rp.

Głównymi obszarami badawczymi Profesora były
zagadnienia dotyczące wpływu czynników stresotwórczych na przebieg zakażenia w organizmie zwierząt,
określania wrażliwości bakterii włoskowca różycy
i pasteurelli na antybiotyki, sulfonamidy i związki
furanowe, etiologii i immunoprofilaktyki chorób wirusowych bydła i koni, ochrony
zdrowia żubra poprzez monitorowanie chorób zakaźnych występujących u tego
gatunku zwierząt. Dokonał
pierwszej w Polsce izolacji
wirusa PI-3 i IBR u bydła
oraz wirusa influenzy koni,
co przyczyniło się do opracowania szczepionek przeciwko zakażeniom tymi
wirusami.
Wypromował 15 doktorów, w tym 2 obcokrajowców
(Egipcjanina i Syryjczyka).
Aktualnie 3 wypromowanych doktorów posiada tytuł
profesora, a kolejnych 3 stopień doktora habilitowanego.
Profesor kierował 3 grantami finansowanymi przez
Komitet Badań Naukowych
oraz 1 polsko-amerykańskim grantem finansowanym
z Funduszu Marii Skłodowskiej-Curie.
W latach 1977-1999 pełnił
funkcje kierownika Zakładu
lub Katedry Epizootiologii z Kliniką, w zależności
od zmian strukturalnych na Wydziale Weterynaryjnym. W latach 1978-1981 był prodziekanem ds.
nauki, a w latach 1981-1986 i 1996-2002 dziekanem
Wydziału. Podczas kadencji dziekańskiej w roku 1999
odbyła się pierwsza, pozytywnie zakończona europejska akredytacja procesu dydaktycznego na Wydziale
przeprowadzona przez Komisję EAEVE. W czasie
pełnienia funkcji dziekana aktywnie uczestniczył
w projektowaniu i budowie Wydziału na kampusie
ursynowskim. Był dziekanem, który wprowadził
Wydział w XXI wiek.
Pełnił także funkcję kierownika Studium Podyplomowego Chorób Koni (1995-1997) oraz Epizootiologii
i Administracji Weterynaryjnej (2000-2014).
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Przez cały okres pracy zawodowej był wykładowcą
następujących przedmiotów: epizootiologii ogólnej,
epidemiologii weterynaryjnej, chorób zakaźnych bydła,
koni i małych przeżuwaczy. Prowadził także wykłady
z wybranych chorób zakaźnych koni i bydła dla studentów studiów anglojęzycznych oraz dla studentów w ramach europejskiej wymiany z Programu ERASMUS.
Był członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk
Weterynaryjnych (od 1957 r.), pełnił w tym Towarzystwie
funkcję sekretarza naukowego, wiceprezesa (19921994) oraz prezesa Zarządu Głównego (1998-2000).
Był założycielem i członkiem Polskiego Towarzystwa
Hipiatrycznego, w którym pełnił funkcję wiceprezesa
i prezesa (1994-2014). Był także członkiem Zarządu
Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Medycyny
Weterynaryjnej – EAEVE (1997-1999), ekspertem
FAO w Iranie (1974-1977) oraz w Afganistanie (1986),
członkiem Polskiego Towarzystwa Epidemiologów
i Lekarzy Chorób Zakaźnych (od 1984 r.), Komitetu
Nauk Weterynaryjnych PAN (1986-1997), Towarzystwa
Naukowego Warszawskiego (od 1984 r.), Rady
Naukowej Ogrodu Zoologicznego (od 1984 r), a także
rad programowych czasopism naukowych: Medycyny
Weterynaryjnej, Polish Journal of Veterinary Sciences
i Journal of Veterinary Research. Był wieloletnim
Kanclerzem Kapituły Medalu Honorowego Bene de
Veterinaria „Meritus”.
Za swoją działalność zawodową otrzymał m.in.:
Krzyż Oficerski O. O. P. (2000), Krzyż Kawalerski
O. O. P. (1980), Medal Komisji Edukacji Narodowej
(1990), Złotą Odznakę Honorową „Za Zasługi dla
Warszawy” (1986), Złotą Odznakę „Za Zasługi dla
SGGW” (1987), odznaczenie Zasłużony dla Rolnictwa
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(1990), Złotą Odznakę Honorową Zrzeszenia Lekarzy
i Techników Weterynarii (1988), odznaczenie honorowe PTNW Pro Scientia Veterinaria Polona (2002),
medal honorowy Uniwersytetu Kitasato – Japonia
(2003), tytuł honorowego profesora Uniwersytetu
Nauk Rolniczych i Weterynaryjnych w Cluj-Napoca
(Rumunia 2002).
W roku 2003 otrzymał tytuł doktora honoris causa
SGGW w Warszawie.
Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną otrzymał 3 nagrody Ministra Edukacji Narodowej,
1 nagrodę Ministra Rolnictwa oraz 6 nagród Rektora
SGGW.
Będąc przez 20 lat na emeryturze, prawie codziennie był na Wydziale, służąc wszystkim swoimi radami
i życiowym doświadczeniem. W roku 2016 aktywnie
uczestniczył w obchodach jubileuszu 200-lecia tradycji SGGW, a także w obchodach zorganizowanych
w 2018 r. na Wydziale z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Zmarł 23 kwietnia 2022 r., w dniu swoich imienin,
a w 4 dni po ukończeniu 91 lat. Pochowany został na
miejskim cmentarzu w Kozienicach w grobie rodzinnym.
W osobie Profesora utraciliśmy wyjątkowego nauczyciela akademickiego, Człowieka życzliwego ludziom i sprawom, wychowawcę wielu pokoleń lekarzy
weterynarii i młodych kadr naukowych.
Pozostanie w naszej pamięci na zawsze.
Wychowankowie i współpracownicy – profesorowie
Krzysztof Anusz, Jarosław Kaba,
Włodzimierz Kluciński

