
MHz

2014 08. O 5
MUZEUM I INSTYTU'F ZOOLOGII

POLSKA AKADEMIA NAUK

u1. Wilcza 64
00-679 Warszawa

~
, '

Te1.: 22 62 87 304

Te1./Fax: 22 62 96 302

E-mail: sekretariat@miiz.waw.pl

.........

Wasze pismo z dna: Wasz znak: Nasz znak: Data: 29 lipca 20]4 r.
m.......

Ocena

dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz
osiagniecia habilitacyjnego Dr Iwony Glazewskiej w zwiazku z wszczeciem

postepowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

1. Sylwetka Habilitantki
Dr Iwona Glazewska ukonczyla studia wyzsze na Wydziale Zootechnicznym Akademii

Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, uzyskujac w 1980 roku stopien magistra inzyniera
zootechnika. Jej praca magisterska zwiazana byla z badaniami nad poznaniem zwiazków
pomiedzy polimorfizmem transferyny i ceruloplazminy u bydla a poziomem zelaza oraz
zdolnoscia jego wiazania przez transferyne osocza krwi. Stopien doktora nauk biologicznych
w zakresie biologii Habilitantka uzyskala w 2002 roku na Wydziale Biologii, Geografii i
Oceanologii Uniwersytetu Gdanskiego (UG) na podstawie rozprawy doktorskiej pt.
"Zastosowanie analizy udzialu zalozycieli do oceny zróznicowania genetycznego nielosowo
kojarzacej sie populacji na przykladzie koni czystej krwi arabskiej". Jej promotorem byl prof.
dr hab. Tadeusz Jezierski. Praca doktorska zostala wyrózniona przez Rade Wydzialu Biologii,
Geografii i Oceanologii UG.

Kariera zawodowa Dr Glazewskiej zwiazana byla poczatkowo z Olsztynem, gdzie w
latach 1980-1982 byla zatrudniona jako asystent w Zakladzie Genetyki na Wydziale
Zootechnicznym Akademii Rolniczo-Technicznej. Nastepnie Habilitantka przeniosla sie do
Gdanska i w latach 1982-1990 byla pracownikiem szeregu instytucji nienaukowych
(Pracownia Bakteriologii Klinicznej, Technikum Przemyslu Spozywczego i Chemicznego,
Wojewódzki Osrodek Doradztwa Rolniczego, Zaklad Higieny Weterynaryjnej). Nastepnie,
jako specjalista, pracowala 2 miesiace w Centrum Biologii Morza PAN, aby od 1 sierpnia
1990 r. juz na stale zwiazac sie z Uniwersytetem Gdanskim. Do roku 2003 pracowala jako
specjalista, a nastepnie, w latach 2003-2010, jako adiunkt w Katedrze Genetyki UG. Od lipca
2010 r. jest adiunktem w Katedrze Taksonomii Roslin i Ochrony Przyrody UG.

Zainteresowania badawcze Habilitantki koncentruja sie na analizach wielo-
pokoleniowych rodowodów u wybranych ras psów i koni czystej krwi arabskiej. Do ich
weryfikacji wykorzystuje linie zenskie bazujac na wybranych fragmentach sekwencji
mitochondrialnego DNA. Odrebny rozdzial Jej aktywnosci naukowej stanowia (a raczej
stanowily) badania polimorfizmu markerów bialkowych u bezkregowców (glównie
skorupiaków).

2. Ocena dorobku naukowego
W swoim dorobku Dr Glazewska ma lacznie 19 artykulów naukowych, z tego na okres

po doktoracie (lata 2002-2014), jak podaje Habilitantka, przypada 15 publikacji; 13 z nich
ukazalo sie w czasopismach z listy filadelfijskiej (11 po uzyskaniu stopnia doktora). Piec z
nich weszlo w sklad osiagniecia naukowego. Z powyzszej statystyki czasopism
"filadelfijskich" nalezaloby jednak odjac dwie publikacje z Animai Science Papers and
Reports z 2000 i 2004 roku, bowiem w tym czasie czasopismo to nie bylo indeksowane przez
Thomson Scientific (czyli de facto nie mialo swojego wspólczynnika przebicia [=impact
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factor, IF]). Wiekszosc z tych artykulów zostala przygotowana we wspólautorstwie, a udzial
Dr Glazewskiej w opracowaniu prac niehabilitacyjnych wahal sie od 90% do 15%.

Z w/w dorobku do najciekawszych zaliczylbym publikacje wspólautorska:
Glazewska 1., Jezierski T. 2004. Pedigree analysis ofPolish Arabian horses based on founder
contributions. Livestock Production Science 90, 293-298 (IF=1,363), która do tej pory miala
17 cytacji. Jest to zreszta jedna z dwóch prac bedacych poklosiem doktoratu Habilitantki.
Stanowi ona nowe spojrzenie na polska populacje koni arabskich, pochodzacych ze stadnin
panstwowych z lat 1948-1997. Wykorzystujac dane rodowodowe Autorzy pracy wykazali, ze
pierwszymi przodkami powojennych polskich arabów, definiowanymi w analizach
rodowodowych jako zalozyciele populacji, bylo 213 koni o bardzo róznych udzialach
(siegajacych do 8%) w puli genowej wspólczesnej populacji.

Inna praca, o której chcialbym wspomniec, jest publikacja jednoautorska: Glazewska I.
2008. Genetic diversity in Polish hounds estimated by pedigree analysis Livestock Science 2-
3, 296-301(IF=1,091)- 10 cytacji.W pracy tej Habilitantkaprzeanalizowalainformacje
rodowodowe pochodzace z lat 1960-2004 i dotyczace ogarów polskich, rodzimej rasy ps6w
mysliwskich. Analiza udzialów genów 19 zalozycieli rasy w puli genowej populacji wskazala
na silne róznice i dominujaca role zaledwie dwóch zalozycieli rasy, których laczne udzialy w
puli wahaly sie od 61% do 79%.

W dorobku Dr Glazewskiej jest takze jedna pozycja ksiazkowa: "Ksiega hodowlana
hovawartów. Baza danych rodowodowych 1988-2004" (2006), która ukazala sie staraniem
Klubu Hovawarta. Lacznie na 140 stron Habilitantka zebrala podstawowe informacje
rodowodowedotyczacepochodzenia511psówz pierwszychlat hodowlihovawartów- rasy
strózujaco-obronnej - w Polsce, a takze 75 rodowodów psów importowanych oraz
zagranicznych reproduktorów. Opracowanie ma forme tabelaryczna z wykazem miotów
uszeregowanych wedlug dat urodzenia, ojców i hodowli. Uzyskane wyniki wskazuja na
znaczacy udzial zagranicznych psów i suk hodowlanych w polskiej hodowli hovawartów.
Problem ten jest sledzony przez Habilitantke na biezaco i uzupelnienia w bazie rodowodowej
dostepne sa w formie elektronicznej na stronie internetowej "Projekt Sicz Orlowska"
(www.siczorlowska.republika.pl). Na tej samej stronie znajduje sie "Baza rodowodowa
ogarów polskich" za lata 1960-2008, która równiez zostala stworzona przez Dr Glazewska.

Generalnie tematyke prac Dr Glazewskiej uwazam za niszowa, na pewno interesujaca
dla wybranych gremiów (kynolodzy, specjalisci ds. hodowli koni), bardziej o charakterze
aplikacyjnym niz w nurcie badan podstawowych. Tego typu podejscie przeklada sie jednak na
liczbe cytacji (n = 55, czego 1/5 stanowia autocytacje; dane za lata 1996-2014, wedlug
Science Citation lndex Expanded). Czesc z publikacji Habilitantki (np. na temat ogara
polskiego) ma równiez charakter wyraznie lokalny, co równiez wplywa na ich cytowalnosc.
Indeks Hirscha = 5.

W obszarze nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, lesnych i weterynaryjnych do
oceny dorobku naukowego bierze sie pod uwage m.in.: i) sumaryczny impac t Jactor
publikacji naukowych wedlug listy Joumal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem
opublikowania; ii) liczbe cytowan publikacji wedlug bazy Web of Science; iii) indeks
Hirscha (H) opublikowanych publikacji wedlug bazy Web of Science. Wyniki Dr
Glazewskiej (i = 7,098 [przed doktoratem] + 6,999 [po doktoracie] = 14,097, ii = 44 [bez
autocytacji] i iii = 5) plasuja ja w dolnym ale akceptowalnym zakresie tych wymagan. Co
mnie martwi to pewne "zasklepienie" sie Habilitantki w tematyce i przede wszystkim
metodycebadan - juz najwyzszy czas, w erze sekwencjonowania no",:ej generacji (NGS),
wyjsc poza niewielki fragment mitochondrialnego DNA.
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Moim zdaniem innym problemem Habilitantki jest równiez Jej bardzo mala
aktywnosc grantowa. Przez 12 lat na stanowisku adiunkta Dr Glazewska kierowala zaledwie
dwoma projektami wewnetrznymi (lata 2005-2006 i 2009), które zostaly sfinansowane przez
Uniwersytet Gdanski. Brak jakiegokolwiek grantu zewnetrznego, nawet jako wykonawca.

3. Ocena osiagniecia naukowego
Osiagniecie habilitacyjne Dr Iwony Glazewskiej stanowi cykl pieciu publikacji z listy

filadelfijskiej, które ukazaly sie w latach 2007-2013:
1. Glazewska 1., Wysocka A., Gralak B., Prus R., Sell J. 2007. A new view on dam lines in
Polish Arabian horses based on mtDNA analysis. Genetics Selection Evolution 39, 609-619
(IF=1,735) - 6 cytacji;
2. Glazewska I. 2010. Speculations on the origin of the Arabian horse breed. Livestock
Science 129,49-55 (IF=1,295) - 6 cytacji;
3. Glazewska I., Prusak B. 2012. Evaluation of the effectiveness of introducing new alleles
into the gene pool of a rare dog breed: Polish Hound as the example. Czech Journal of
Animai Science 57, 248-254 (IF=0,922)- 2 cytacje;
4. Glazewska I., Zielinska S., Prusak B. 2012. Formation of a new dog population observed
by pedigree and mtDNA analyses of the Polish Hovawart Archiv fur Tierzucht 55, 391-401
(IF=0,463) - 1 cytacja;
5. Glazewska I., Prusak B., Gralak B. 2013. Pedigrees as a source ofinformation in mtDNA
studies of dogs and horses. Animai Genetics 44, 2, 227-230 (IF=2,584)- 1 cytacja.
W kazdym z tych artykulów Dr Glazewska jest pierwszym autorem (jedna publikacja jest
jedno autorska), który przede wszystkim odpowiadal za autorstwo koncepcji i planu badan,
napisanie podstawowej wersji maszynopisu oraz wykonanie analizy rodowodowej. Udzial
procentowy Habilitantki w przygotowaniu prac wspólautorskich wahal sie od 50%
(publikacja nr 4) do 80% (publikacja nr 5). '7

Generalnie przedstawiony cykl prac habilitacyjnych stanowi spójna calosc. Ich tematem
wiodacym jest "Wykorzystania mitochondrialnego DNA w badaniach wybranych populacji
rodowodowych". Jest to zarazem przyklad polaczenia zasobów informacji rodowodowej
siegajacej do 20 pokolen wstecz z badaniami genetycznymi. W przypadku Habilitantki
obiektem tych badan sa trzy populacje zwierzat rodowodowych: koni czystej krwi arabskiej
oraz psów rasy ogar polski i hovawart. Wszystkie te populacje charakteryzuja sie niewielka
liczebnoscia.

W pracy nr 1 chodzi o wykorzystanie mtDNA (458 par zasad z petli D) do weryfikacji
historycznych rodowodów polskich koni arabskich. W wyniku analizy stwierdzono, ze, w
przypadku dwóch z pieciu linii o nie do konca wyjasnionych korzeniach dane genetyczne
przemawiaja za ich w pelni arabskim pochodzeniem. Z kolei w pracy nr 2 Habilitantka zajela
sie tematem pochodzenia rasy koni arabskich, których powstanie (a bylo to jeszcze nim Bóg
ulepil z gliny czlowieka) zostalo opisane w swietej ksiedze islamu, Koranie. Uzyskane
wyniki, bazujace na analizie 278 par zasad z rejonu kontrolnego mtDNA (w tym dla 13koni z
grobowcaScytów- dane z GenBanku),wskazalyna wieluzalozycieli.Ujawnilytakze,jak
pisze Habilitantka, ze "idea czystosci rasowej koni arabskich moze byc rozwazana wylacznie
w kontekscie zapisów rodowodowych z ostatnich dwustu lat."

Dwie kolejne prace sa poswiecone dwóm rasom psów: ogarom polskim i hovawartom
(a wlasciwie ich polskiej populacji). W pracy nr 3 Habilitantka, wykorzystujac 660 par zasad
(glównie z rejonu kontrolnego mtDNA), wskazala na "pulapke niemozaosci genetycznej":
bardzo uboga pule genowa rasy, której wzbogacenie psami spoza jej kregu jest
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nieakceptowalne przez kynologów ze wzgledu na gorsza jakosc potomstwa. Z kolei w pracy
nr 4 Dr Glazewska zajela sie nowo tworzona populacja hovawartów w naszym kraju.
Przeprowadzila analize rodowodowa i wykorzystala mtDNA (podobnie jak w przypadku
ogarów bylo to 660 par zasad) do ustalenia pochodzenia zalozycielek populacji i stopnia ich
spokrewnienia, a takze do weryfikacji rodowodów. Ostatnia publikacja z osiagniecia
habilitacyjnego stanowi podsumowanie doswiadczen Habilitantki z dotychczasowych analiz
rodowodowych populacji psów i koni, i jest to zarazem publikacja w czasopismie o
najwyzszym IF (ponad 2,5).

Wyniki badan Habilitantki posluzyly do oceny sposobu zarzadzania analizowanymi
populacjami oraz do wskazania ich genetycznie najwazniejszych przedstawicieli, istotnych
dla hodowli zachowawczej. Do konca nie wiem jednak dlaczego w swoich badaniach Dr
Glazewska przez caly czas bazuje na mtDNA (i to zazwyczaj na jego niewielkim, choc
zmiennym fragmencie) i linii zenskiej, a zatem Jej ocena zapisów rodowodowych jest zawsze
ograniczona do jednej z plci. Az prosi sie aby w tych pracach zwrócic takze uwage na
dziedziczenie "po mieczu" i wykorzystac DNA z chromosomu Y. Generalnie jednak moja
ocena osiagniecia naukowegojest pozytywna.

4. Ocena dzialalnosci dydaktycznej i organizacyjnej
W zwiazku z praca na Uczelni, spodziewalem sie, ze Dr Glazewska, oprócz

dzialalnosci naukowej, bedzie takze mocno zaangazowana w zajecia dydaktyczne. Z
przeslanych mi danych brak informacji na ten temat. Z CV Habilitantki wynika jedynie, ze
pelnila role opiekuna jednej pracy magisterskiej (2010). Dr Glazewska nie jest równiez
czlonkiem jakichkolwiek gremiów miedzynarodowych i krajowych typu komitetu czy
towarzystwa naukowego; nie bierze takze udzialu w sieciach czy konsorcjach badawczych.
Nie moze sie równiez wykazac jakimikolwiek stazami, nawet krajowymi, nie wspominajac o
zagranicznych. Jest równiez malo aktywna konferencyjnie, przede wszystkim na forach

miedzynarodowych. W swojej calej karierze naukowej przedstawila t referaty na
konferencjach ogólnopolskich oraz miala 11 doniesien posterowych (w tym 5 na
konferencjach miedzynarodowych). Trudno liczyc na jakakolwiek wspólprace zagraniczna
przy tak niewielkim zaangazowaniu.

Waznym aspektem dzialalnosci Dr Glazewskiej jest popularyzacja. Jej artykuly
popularno-naukowe ukazaly sie w róznych czasopismach takich jak Kon Polski, Pies, Ogar i
Gonczy - Biuletyn Klubu Ogara i Gonczego Polskiego, Biuletyn Klubu Hovawarta czy na
portalach internetowych (m.in. www.siczorlowska.republika.pl i www.rasypolskie.com). Brala
takze m.in. udzial w Baltyckim Festiwalu Nauki w latach 2002, 2006, 2010 i 2011, w tym
dwukrotnie jako koordynator ekspozycji Katedry Genetyki; prowadzi wyklady dla uczniów
szkól licealnych w cyklu "Zapros naukowca do szkoly" (od 2010). W latach 2002-2104
wykonala 13 recenzji prac naukowych, z tego 12 to recenzje dla czasopism zagranicznych z
listy filadelfijskiej (m.in. Livestock Science i Journal oj Applied Genetics). In plus, mozna
takze zaliczyc zamieszczenie kilkunastu sekwencji mitochondrialnych koni arabskich i psów
w GenBanku.

W podsumowaniu, oceniajac dzialalnosc dydaktyczna jak i organizacyjna Dr
Glazewskiej, chcialbym zaznaczyc, ze odczuwam duzy niedosyt, byc moze w pewnym
stopniu wynikajacy z choroby Habilitantki (o której wspomina w jednym z punktów swojego
CV). Moja ocena za ten zakres dzialalnosci dla osoby zatrudnionej w placówce
uniwersyteckiej jest zaledwie dostateczna.
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Wniosek
Po zapoznaniu sie z dokumentacja dotyczaca dorobku naukowego oraz osiagnieciem

habilitacyjnym Dr Iwony Glazewskiej stwierdzam, iz w minimalnym ale wystarczajacym
stopniu spelniaja one warunki okreslone w Ustawie z dnia 18.03.2011 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz w Rozporzadzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego z dnia 22.09.2011 r. i uzasadniaja nadanie Jej stopnia naukowego doktora
habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii.
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