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Profesor Maria Salomea Prost urodziła się 27 stycznia 1921r. 

w Drohobyczu, woj. lwowskie. Lata szkolne przebiegały w różnych 

częściach Polski, gdyż rodzina wielokrotnie zmieniała miejsce za-

mieszkania ze względu na zawód ojca – inżyniera kolejnictwa. Maturę 

uzyskała w 1939 r. w Bydgoszczy. W 

wyniku wojennej ewakuacji znalazła 

się w Chełmie Lub., gdzie poznała 

przyszłego męża Edmunda Prosta. Ślub 

odbył się w 1943 r., pięć lat później uro-

dził się syn. 

Po zakończeniu wojny małżonko-

wie przenieśli się do Lublina, gdzie 

podjęli studia na Wydziale Weteryna-

ryjnym Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej– Edmund w 1945 r., Ma-

ria rok później. Dyplom lekarza wete-

rynarii uzyskała w 1950 r.   

Maria Prost rozpoczęła pracę nau-

kowo-dydaktyczną jeszcze w czasie 

studiów, w 1947 r., jako asystentka w 

Katedrze Parazytologii i Chorób Inwa-

zyjnych wym. Wydziału. Od początku 

pracy zawodowej Jej zainteresowania 

dotyczyły problematyki parazytolo-

gicznej, głównie w odniesieniu do ryb. 

W 1955 r. otrzymała na Wydziale Nauk 

Biologicznych Uniwersytetu Warszaw-

skiego stopień doktora nauk biologicz-

nych, na podstawie rozprawy pt.: Mo-

nogenoidea skrzeli ryb Wisły. W 1963 

r. uzyskała na Wydziale Weterynaryj-

nym Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie stopień doktora habilitowa-

nego w zakresie parazytologii, na podstawie rozprawy pt.: Badania nad 

rozwojem i chorobotwórczością Dactylogyrus anchoratus (Dujardin, 

1845) oraz Dactylogyrus extensus (Mueller et V. Clave, 1932) dla karpi 

hodowlanych. W 1964 r. została kierownikiem nowo utworzonego Za-

kładu Chorób Ryb i Biologii; funkcję tę pełniła do przejścia na emery-

turę. W 1971r. otrzymała tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, 

a w 1980 r. profesora zwyczajnego nauk weterynaryjnych. W stan eme-

rytalny przeszła w 1991 r.   

Jako młody pracownik wiedzę pogłębiała na stażach naukowych  – 

w Akademii Nauk w Leningradzie (1959), Uniwersytecie w Montpel-

lier (1961),      Instytucie Biologii w Dubrowniku (1964). Jako visiting 

profesor zapraszana była do licznych placówek naukowych Francji 

oraz do Uniwersytetu w Oslo, gdzie prowadziła wykłady i pokazowe 

zajęcia ze studentami.   

Specjalnością naukową prof. Marii Prost były choroby ryb, szcze-

gólnie choroby pasożytnicze wywoływane przez przywry zewnętrzne 

z gromady Monogenea. Badania dotyczyły problemów taksonomicz-

nych, rozwoju osobniczego pasożytów, wpływu warunków środowi-

skowych na inwazję Monogenea u ryb hodowlanych oraz metod zapo-

biegania i leczenia chorób wywołanych przez te pasożyty. Ogółem 

prof. Maria Prost opublikowała 98 prac naukowych, głównie z zakresu 

parazytologii ryb. Jest autorką podręcznika pt.: Choroby ryb, który do-

czekał się trzech wydań i do dziś jest nieocenionym kompendium wie-

dzy na temat występowania, zwalczania i leczenia chorób ryb. Z tego 

zakresu opracowała także dwa skrypty przeznaczone dla potrzeb dy-

daktyki. 

Była cenionym pracownikiem nauki w kraju 

i zagranicy. Opisała dziewięć nowych dla nauki 

gatunków pasożytów z gromady Monogenea 

i 79 gatunków pasożytów z tej grupy nowych 

dla fauny Polski. Uznaniem zagranicznych pa-

razytologów badających tę grupę przywr było 

nazwanie dwóch gatunków tych pasożytów Jej 

nazwiskiem. Są to.: Gyrodactylus prostae opi-

sany przez Czecha Radima Ergensa w 1963 r. 

oraz Dactylogyrus prostae opisany przez Węgra 

Kallmana Molnara w 1964 r. 

Tematyka prac badawczych prof. Marii Prost 

oprócz parazytofauny ryb dotyczyła także in-

nych zagadnień, tj. immunosupresyjnego od-

działywania niektórych pasożytów na organizm 

ryb oraz leków stosowanych w terapii ryb. Wy-

nikiem badań było opracowanie metody lecze-

nia ryb preparatami fosforoorganicznymi. To 

praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy zna-

lazło szerokie uznanie w środowisku hodowców 

ryb, z którymi Pani Profesor miała liczne i dobre 

kontakty. 

Jako pracownik nauki i wychowawca poło-

żyła istotne zasługi w kształceniu kadry nauko-

wej. Była promotorem pięciu przewodów dok-

torskich, opiekunem dwóch przewodów habili-

tacyjnych i recenzentem wielu prac naukowych 

na stopnie i tytuły naukowe.  

Wysokie miejsce jakie zajmowała w świecie nauki powodowało, że 

wybierana była do pełnienia różnych funkcji w instytucjach pozauczel-

nianych związanych z nauką. Kilkakrotnie była członkiem Rady Nau-

kowej Zakładu Parazytologii PAN (od 1975 r.), członkiem Komitetu 

Nauk Weterynaryjnych PAN (1981-1983)  i Komitetu Parazyto-

logicznego PAN (1993-1995), przewodniczącą Lubelskiego Oddziału 

Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych (1982-1985 i 2000-

2002) oraz przewodniczącą Sekcji Ichtiopatologii tego Towarzystwa. 

Była także członkiem Polskiego Towarzystwa Hydrologicznego. Za 

swą działalność została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-

rodzenia Polski (1973) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1982) 

oraz nagrodzona przez Wydział Biologii PAN ( 1987) i dwukrotnie 

przez Ministra Edukacji Narodowej. 

Pani Profesor była nie tylko wybitnym przyrodnikiem, ale również 

cenionym wykładowcą i wychowawcą młodzieży akademickiej, a przy 

tym osobą niezwykle skromną i życzliwą ludziom. Rozumiała i szano-

wała poglądy innych, nawet gdy ich nie podzielała. Była miłośniczką 

muzyki i stałą słuchaczką koncertów lubelskich filharmoników. Zwy-

kle opanowana, przy muzyce nie kryła emocji.  

Odeszła 16 kwietnia 2014 r. Spoczęła na cmentarzu przy ul. Lipowej 

w Lublinie.  Była pięknym Człowiekiem. 

Antonina Sopińska

 


