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Pl"l,:j:.lfLryl-:y:!- i::!. absotyentem uniwersytetu wrocrawskieso. na kr6rym w rokuzuu-z-uzysKat stopren magistra geologii, ze specjatnosciq ,,hydrogeologia,,. 
W lipcu 2OOg rokuoDronl na unwersytecie 

.Stqskim rozprawe doklorskq pt. ,,pebogEcjologia 
lobu Odry wczaste 

. 
ztodowacenia wisly. polska polnocno_zachodnia i p6tnocnolwsclhodnie Nieicy',,pzygotowanE pod kierunkiem prof. dr hab. Jana A. pioirowskiego. Fr""" ta zostalanastepnte wyr6zniona w konkursie im profesora Stefana Kozarsiiego, rozpisywanym

:919::!l: prz"a stoygqv91"nl" ceomorrotos6w potskich. oJ p"iJii"i"ir," 2o1o rokunaolrrant pracuJe na Wydziale Nauk Geograficzno_Geologicznych iJniwersytetu im. Adamalrlckiewicza w Poznaniu, na stanowisku ad'lunna w lnstytuiie Glofogii. 
--''-

Ocena osiqgniecia naukowego bedacego przedmiotem postepowania
habilitacyjnego

Habilitant, zgodnie z art. 219 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. ,,prawo oszkolnictwie 
.wy2s:y.T i nauce,,, jako osiqgniqcie naukowe bedace przedmiotem

postepowania habilitacyjnego przedstawit cykl 4 powiqzanych tematycznie artykut6w

llyf;1,;".1._91?91 
5-2020. pod wspornym tyturem " p;"";"y ;;;;i;;ihe i senezaorum now na obszaze stargardzkiego pola drumlinowego,,. - -

Na to osiqgniecie sktadajE sie:

. a.utorski _artykul pt. ',Substratum morphology and significance during theWeichselian Odra ice lobe advance in nort-frlast Cer'minv a-nd northwest
Potand", opublikowany w periodyku Geo/ogos (vol. z,t: ii,t'_zie) w Zo,tS r.:

. 3 w.spolautorskie, oryginalne artykuly naukowe, dla kt6rych Habilitant opisatsw6j wklad w ich przygotowanie (zal. 4), doteiajac LdnoczeSnieoopoweonte oswradczenia. wspolautorow o ich wkladzie 1zat. 5,1. Te trzy
artykuly. wchodzqce w sktad osiqgniecia habititacyjneto' uiazaly sig rinastepujqcych renomowanych czasopismach migOlynaioOonycn: ..toamatof Geophysical Research_Eadh Surlice (140 phi M'f,iisvv;-iar r sarface



Processes and Landforms (100 pkt MN|SW), Joumal of Quaternary
Science (100 pkt MNiSW).

BiorEc pod uwagQ fakt, ze pierwszy artykul wchodzEcy w sklad osiagnigcia
habilitacyjnego bardzo wyraznie nawiEzuje do tematyki doktoratu, kt6rego czgs6
zostala opublikowana w Przegledzie Geologicznym (2007, vol. 55: 133-139) oraz
wsp6lnie z J.A. Piotrowskim w PrzeglEdzie Geologicznym (2009, vol. 57:504-512), a

lakze w Landform Analysis (2010, vol.14: 12-24), nalezalo w autoreferacie wyraznie
zaprezentowad jakie nowe tresci wnosi ten artykut w stosunku do wczesniej
obronionej rozprawy doktorskiej. Jest to tym bardziej istotne, gdyz z opisu metod
badah wynika, ze zar6wno w doktoracie (artykuty z lat 2009 i 2010 r.) jak i w artykule
pt. Substratum morphology ...(2015), wchodzqcym w sklad osiqgniqcia
habilitacyjnego, wykorzystano te samq bazg danych geologicznych - 5876 opis6w
otwor6w wiertniczych siqgajqcych do glebokosci wiekszej od 50 m, plus odpowiednie
materialy kartograficzne. Oczywiscie wykorzystanie tej samej bazy danych nie jest
zadnym zaz|tlem, ale Habilitant powinien w autoreferacie uwypukli6 na czym polegal
nowy spos6b jej wykorzystania w celu okreslenia morfologii podloza lqdolodu wisly
oraz wptywu tej morfologii na ruch lEdolodu, poniewa2 zagadnienia te byty r6wnie2
pzedmiotem analizy w doktoracie. Jako recenzent nie znajqcy calosci rozprawy
doktorskiej, a jedynie wspomniane wyzej artykuly, nie jestem w stanie oceni6
wartosci dodanej, zawartej w artykule z 2015 r.

Obszerny artykut pt. "Groundwater flow under a paleo-ice stream of the Scandinavian
lce Sheet and its implications for the formation of Stargard drimlin field, NW Poland"
opublikowany w 2019 r. wsp6lnie z Janem A. Piotrowskim (Journal of Geophysical
Research-Eaih Suiace 124, 1720-1741\ po6wigcony jest zagadnieniu wpiywu
subglacjalnego przeplywu wod gruntowych na ksztaltowanie sie stargardzkiego pola
drumlinowego. Do analizy tego zagadnienia autorzy zastosowali numeryczne
symulacje drenazu subglacjalnego, kt6re umozliwily zobrazowanie i identyfikaclq
miejsc pzemieszczania sie w6d podziemnych z warstw wodonosnych
ku powierzchni terenu oraz miejsc gdzie wody subglacjalne pochodzece z
wytapiajacego sie lqdolodu byly Mlaczane w podloze. Modele te pokazaly m.in., 2e
najbardziej dynamiczne przeplywy wystepujE w okolicach krawedzi i bezpoSredniego
przedpola lqdolodu, natomiast na zapleczu strefy marginalnej dominuje zwykle
preferencja do Mlaczania w6d subglacjalnych w podloze. Pozwolily one rowniez na
stwierdzenie, Ze na obszarze stargardzkiego pola drumlinowego wystepowala
natomiast preferencja do upwellingu w6d gruntowych i ich wyplywu pod crsnieniem w
strefie kontaktu lodu z podlo2em. W konsekwencji umozliwilo to postawienie
hipotezy, zgodnie z kt6rq stargardzkie drumliny mogly powstac wskutek erozji
podlodowcowej. Wyniki analiz symulacyjnych zaprezentowane w omawianym
artykule stanowiq niewqtpliwie wazne osiqgniecie naukowe autor6w, w tym r6wniez
Habilitanta, kt6ry zgodnie z informacjE zawartE w zatqczniku 5a byl pomyslodawcE
badan a takze autorem opracowania numerycznych modeli hydrogeologicznych oruz
czesci manuskryptu artykulu.

We wsp6lautorskim artykule pt. 'An erosional origin for drumlins of NW Poland"
opublikowanym wspolnie z Janem A. Piotrowskim i lzabelq Szuman (Eadh Suiace
Processes and Landforms 22, 2030-2050) zawarto szczeg6lowE charakterystyke
geomorfologicznq stargardzkiego pola drumlinowego, przeprowadzonE z
wykorzystaniem wysoko-rozdzielczych obraz6w lidarowych, a takze terenowych
badah zmierzajEcych do poznania powierzchniowej budowy geologicznej wybranych
form. Wykonana analiza morfometryczna pozwolila nie tylko na okre6lenie liczby



drumlin6w iinnych form drumlinoidalnych, ale r6wnie2 umozliwita wyodrebnienie
dw6ch gl6wnych i szesciu podrzednych stref ich rozmieszczenia, odznaczajqiych siq
zr6znicowanE orientacjq, wydluzeniem oraz stopniem zageszczenia OrurirtinOw.
Analiza ta, w powiezaniu ze zrekonstruowanE topografiq podtoia ladolodu, wykazala
istotny wplyw jego ukszaltowania na cechy morfologiczne drumlin6w onz rc:jw64
transgresji lEdolodu w poludniowo-wschodniej czesci lobu Odry.

Moim zdaniem, w omawianym artykule nie zostala jednak w spos6b przekonwajqcy
udowodniona erozyjna geneza drumlin6w, aczkolwiek jest ona prawdopod;bn;';
Swietle uzyskanych wynik6w modelowania paleo-hydrogeologicznego.
Charakterystyka. powierzchniowej budowy geologicznej'wyOianyctr form
drumlinowych objqla bowiem jedynie szczytowe lub stokowe'ich fragmenty,
natomiast zostala zupelnie pominigta budowa obni2e6 migdzydrumlinowych. A io
wlasnie tam, szczeg6lnie w glqboczkach i na elewacjach ty;h obnize6,- nalezalo
poszukiwae 

.sedymentologicznych Slad6w proces6w erozji podlodowcowej, w tym
zwlaszcza bruk6w rezydualnych stanowiqcych ekwiwalent rozmycia utwor6w
glacjalnych i glacifluwialnych budujqcych drumliny.

Oceniajqc.warto66 analizowanego artykutu stwierdzam, Ze jego mocnq stronq jest
niewqtpliwie wszechstronna i bardzo szczeg6lowa anatiza .o*ometrytina
stargardzkiego pola drumlinowego, natomiast wnioski dotyczqce genezy drumiin6w,
jako form powstalych zar6wno wskutek dzialania bezposredniej er6zji lodowcowej jakiw rezultacie subgtacjalnej erozji w6d roztopowych wymagjalq liszcze dalsiych
badafi geomorfologicznych. Sprawq otwartq pozostaje OoOatXowir problem na ile
morfologia ipowierzchniowa budowa geologiczna analizowanych form mogta by6
ksztaltowana przez posldepozycyjne procesy stokowe dzialajqce pzez kilka-tysigcy
lat w warunkach perygtacjalnych, juZ po wytopieniu si9 lqdolodu. O panowaniu takich
warunk6w .klimalycznych Swiadczy migdzy innymi sygnalizowana w tym artykule
obecnosc-doSC licznych pseudomorfoz po klinach lodowych, na stanowis-kach D1,D2
iD3 (Fis. 8).

Ostatni wspolautorski artykul pt. ,'Till kinematics in the Stargard drumlin field, NW
Poland constrained by microstructural proxies,', opublikowany w 2O2O r. wsp6lnie z
Janem A. Piotrowskim oraz piotrem Dud4 Uoumat oi euatemary icience)
prezentuje interesujqce wyniki analiz mikromorfologicznych na plytkaih cienkich,
pozwalajqce na rejestracje mikrostruktur wystepujEcych w glinach zwalowych, w tym
m.in._licznych mikroscie6 oraz struktur rotacyjnych Swiadczqcych o mobilnosci
osad6w oraz ich zmiennej podatnosci na Scinanie. Charakter tyih detormacli byt
zdaniem autor6w artykutu zale2ny od przestrzennej iczasowej zmienno6ci cis;ienia
w6d porowych. Ponadto, w celu analizy orientacji klast6w fr;kcji drobnopiaszystej
wykorzystano mikrotomografig komputerowq, ki6rej wyniki p6twierOzity wniosXi
dotyczqce okreslenia typu genetycznego gliny, sformulowane na podstawie badah
makroskopowych. Omawiany artykul niewqtpliwie poszerza naszq wiedze o
wewngtznej struktuze glin zwalowych budujqcych drumliny oraz o mozliv/ych
p.rzyczynach deformacji tych osad6w. W przypadku analizowanych form wskaiuje
dodatkov,/o na brak zgodnosci pomiedzy orientacjq mikroklist6w i orientacjq
drumlinow, co pozwolilo autorom na stwierdzenie, 2e osady budujqce drumliny
powstaly wcze6niej anizeli sam proces drumlinizacji

Trzy wspolautorskie artykuty, w kt6rych habilitant jest pieMszym autorem, a zanzem
autorem korespo-Mencyinym. posiadajq wysokq wartoSd poznawczq. a ponadto
swradczq o wnikliwej i stopniowo pogtebianej analizie cech morfologicznych,
powierzchniowe.i geologii oraz wewnetrznej struitury osad6w budujqcych 

-arumliny



wschodniej czesci lobu Odrv. Szczeg6lnie cenne jest zaslosowanie w tych badaniachzarowno 
_rradvcvinvch 

jak i nowvcri metoo oaoiwcz-vi-n,-ii"Jlilri,," na znaczne

i8!:ffiry;;7 o najbardziej zasadkowvch r..i""n gi"6"-rnv"i. jakimi ciEsre

*9:iT:lri:". .nate2y stwierdzi6,. 2e. poszczeg6tne prace wchodzEce w sktadosrqgnrecra habilitacvineqo o, ,,:ll:..,!:T-1""*"ti"g,i oplrrji 's[ 
na bogatymmateriale dokumentacyinym umozliwiaiqcym coraz 

- 
gqbszq-,ln-alize badanegozesporu form drumtinowch. nie tyrk6 
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=o_c:ny, 
recenzow€ne 6.iqgn(,"i! habiritacyjnewnosr rstotny wklad w rozw6j uprawianej przez Habifitanta ffiain-osci naukowej imoze stanowi6 podstawe 66 ubieganlg .sig o stopiJri 

,i"rio*y 
oottor"habititowanego w dyscyprinie ,rrf^: 

1!T] , Sioio*"tr."Fir"yni"prooremem 
lestJedynie brak bardziej precyzyjnegg op,s.q. rzeczywistego udzialu Habiritanta wpzygorowanie wspdtautorskich orbtikacli. W ."tq"init , ii S"l-.liarto 

"o 
pr"rO"informaciq, 2e Habititant bvl Domvslodawiq u"o,i] ur"i'rar"i* p'rlif"i, ter"nory"ti .aboratoryinych, a tiuae ,iq. 

"utorl, 
- 
opr"**#''nu#ffinycn mooetihydrogeologicznych , iednakae zai

eiot,oiu"ii""s;o- il*;#l;.i:##:"i1:13:lffiiHI#,':'Tii,l3[],,"1,;ffi 
Alitlll,fl 'a,v"jrow .oriz przysotowi"". r;;,,":r,;;;';ny?#;:* pzypadkuuDreganra se o stopie6 doktora habititowanego natezufo,b/ tuii,i iniJ_rcje uSciSlid.

Ocena pozostalego dorobku naukowego Habilitanta
Po uzyskaniu stopnia naukoweoo doktora. Habilitant opublikowal lqcznE .13 pracnaukowych, z kt6rych + wcholzq w sttao wyzej o"niJ*."nl!o'tl.,qgniq"t" *postepowaniu habilitacyjnym. a 9 pozostalych

. 2_- wsp6tautorskie artykuly. opublikowane w jgzyku angrelskim wczasopismach indeksowanych:. Ea rth Suiace n ;J";" ina Landforms(2009, tF2ess=1,j42); Geotogicat euartertv iioiz, iir"r" i re8);. 2 wspotautorskie artvkutu z tat 2OO9 i20.lg, opublikowane w jgzyku polskimw pz e s t qdz i e G eo t os ici ny n.. r,torv.r.,l"oL"i".i' po'ril"i"ll,Jo*,or",r,
. 2 wspolautorskie aftykuty z^tal2O,l2 i 20.18 opublikowane w jezyku polskimw czasopi6mie Biuletyn pt,c;

. I autorski artykut opublikowany w jezyku angielskim w periodyku LandformAnatysis (20.10, vot. i4), stanowiqc, i,jo*l pl,rif".e j"[t"otr1

. 2 tozdzialy w polskojezycznych monografiach, w tym .l autorski.

*.l9lPl*i" .i aurorskie eubrif,:le^,9r_liolra Hermanowskieso wydane po
IiJl[X?:;."t"'n'" 

doktora koncentrujq sie przede wszystkim wor<6i nastepulqcych

o pareogracjorogii obszaru robu odry podczas zrodowacenia wisry, zuwzgtednieniem anatizy wynik6w symur"iii 
"rr"rv"."v"'iii""nv*rrvl,. wplywu antropopresji na wody podziemne wybranych obszar6w;o walidacji modeli numerycznych stosowanych w hydrogeologii;



. mozliwosci zastosowania mikrotomografii komputerowej do badania
orientacji klast6w w osadach glacjalnych:

. hydrogeologii regionu wodnego g6rnej Odry.
Nale2y jednak podkreslid, Ze dr piotr Hermanowski, w swoim autoreferacie, niepodjEl pr6by omowienia dodatkowego dorobku naukowego uzyskanego po

1"-11!".r3"i:,a 
nie wchodzqcego w sklad osiEgniecia habititacyj;ego. bgraniclyt iiq

Jeoynre do Jego wyszczeg6lnienia (zat. 4). Dorobek ten, cho6 iloSciowo birdzo
:lrgTny, jest meMorycznie wartosciowy, zw,laszcza w aspekcie aplikacyjnym.
>waoczy o poszut(Maniu przez doktoranta nowych rozwiqzaf badawczych opirtych
w znacznej mierze o techniki numeryczne, a zmierzlqcych do lepszego poznania
Srodowiska. hydrogeologicznego, jak r6wniez proces6w 

- 
dziatalqcych w spqgowej

czqsci lqdolodu.

W podsumowaniu oceny tej czesci dorobku nale2y podkreSli6, ze dr piotr
Hermanowski jest Srednio aktywnie publikujEcym naukowcem. Sumaryczny lF Jego
wszystkich prac, zgodny z rokiem opublikowania, dochodzi do ponad .10,3 a liczba
cytowai wg bazy Web of Science !9 29 (bez autocytowa6). Wedlug bazy Skopus
lic.zlg^cl4:o]v-1i 

jest nieco wyzsza - 46. Wg Research'Gafe i4 pubtika;ji Habititania z
lal-.2o06-2020 bylo cytowanych 66 razy (lqcznie z autocytowaniami, dane z 11.04.
2.021)..lndex Hirscha Habilitanta jest na stosunkowo ni;kim poziomie i wynosi wg
Web of Science - 3, a wg Skopus - 4. powy2sze wska2niki bibliometryczne Swiadcz!
o tym, 2e prace dr Piolra Hermanowskiego sq jeszcze dos6 slabo rozpoznawalnei cytowane.w literaturze przedmiotu, co wiqze-siq z faktem, Ze Jego najlepsze
wsp6lautorskie publikacje ukazaty sie dopiero w latach 2019_2020.

Habilitant aktywnie uczestniczyl w realizacji grant6w naukowych. przed uzyskaniem
stopnia. naukowego doktora byl kierownikiem jednego grantu ,,Rekonstrukcja
proc€sjw paleoglaciotogicznych w obrebie lobu Od'n7 zlodowicenia vistutianu,, (KBN
2 P04E 045 28). Po uzyskaniu doktoratu kierowai projektem ,, Stargardzkie pole
drumlinowe idynamika proces6w subglacjalnych lebls'ta p6tnocno_2achodnia),, _
grant NCN (nr 2012I05/D/ST1 0/Ol 168).

Habjlitant posrada d056 znaczqcy dorobek w zakresie czynnego udzialu w krajowych
r mredzynarodowych sympozjach, konferencjach ikongresach naukowych. [qcznie
l1obff9lg 

*VSt9.1 t6 referat6w..(w tym 2 zamawiane) iraz zaprezenlowal + postery.
Po uzyskaniu doktoratu wyglosil 7 referat6w (w tym 1 zamawiany) na konferencjach
miedzynarodowych w Nowym Orleanie, Seafle,'Tuluzie oraz \iviedniu, a takze 7referat6w na krajowych spotkaniach naukowych (w tym 1 zamawianyl. Byt tez
wsp6lautorem 3 poster6w.

Dorobek Habilitanta po doktoracie wzbogacajq ponadto recenzje ksiqzek z zakresu
hydrogeotogii- oraz geologii czwartorzgOi, oliLiotit<owane w pe-rtoyiit- eeologos 1Srccen4i z lat 2011-2018).

9:^"1: 1919lk, dydaktyczneso, poputaryzatorskiego oraz wspotpracy
mrqdzynarodowej Habilitanta
Jak wynika z przedstawionego autoreferatu, dr piotr Hermanowski prowadzil na
If:l*^.Yyl._o":sraficznycih i Georosicznych uA[,]-";t ;;;,"s'*ykradow i zajqc
l1]l."ilY9;13??ritoryJnych. Byly to srdwnie przedmioty speclatislycine wcnodzqie
1^TI,,::^lyoi?-S::,logii 

i, hydrologii, a takze wyklady i taboratoria doiyczqce procesOw
pl1?:]:f,1, Ha.brtrtant byl. ponadto promotorem .13 prac magisterskich. l6 prac
[cenclacKtch oraz 2 prac inzynierskich.



Dla studentow zagranicznych przygotowat oferte dw6ch pzedmiot6w prowadzonych
w jezyku angielskim - claciat processes and products otaz cro;undwater ;nd
geological processes. Jest takze opiekunem naukowym sekcji Geologii Stosowanej,
dzialajqcej w ramach Kola Naukowego Geolog6w.

Godne uwagi jest stale podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez Habilitanta i

zdobwanie nowych umiejqtnosci na r6znego rodzaju iursach, w tym m.in.
jezykowych, a takze z zakresu modelowania przeplywu w6d podziemnych.

O znacznym prestizu zawodowym dr piotra Hermanowskiego Swiadczy fakt, 2e
tzykrotnie byl powotywany ptzez prczydenla Miasta pozninia jako ikspert w
sprawach dotyczEcych zmian klimatu i ich wptywu na Srodowisko hydrogeologiczne.
Jest takze wspolautorem 6 ekspertyz i opracowan studialnych z zlkresu
hydrogeologii, 

- 
w tym jednej wykonanej dla Departamentu Srodowiska Komisji

Europejskiej (2011, o2z dw6ch dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w
Poznaniu (2015). W latach 2016 - 2020 byl na Wydziate Nauk Geograficznych i
Geologicznych UAI\,1 czlonkiem Wydzialowej Komisji ds. nagr6d.

W dorobku naukowo-organizacyjnym habilitanta nalezy wymieni6 uczestnictwo w
komitetach organizacyjnych dw6ch krajowych spotkai naukowych dotyczqcych
zagadniei hydrogeologicznych (XV Sympozjum Wsp6bzesne irroit6.y
Hydrogeologii - 2011 otaz I Og6lnopolska Konferencja Naukowa Modelowanb
Pzeplryu W6d Podziemnych - 2010), a takze migdzynarodowego warsztatu
naukowego (sth lnternational Workshop CPTU and DMT in soft clays and organic
soils - 2014).

W autoreferacie dr Piotra Hermanowskiego brak niestety informacji o
migdzynarodowe.i wsp6lpracy naukowej. Wiadomo jedynie, Ze naukowo wsp6lpricuje
z Profesorem Janem A. Piotrowskim, dawnym promotorem rozprawy dokiorski;j,
pracujqcym na Uniwersytecie w Aarhus (Department of Geoscience). 

-ponadto, 
ja'i

juz 
. 
wspomnialem, uczestniczyl w kilkunastu migdzynarodowycir spotkaniich

naukowych.

Podsumowanio

Osiqgnigcie habilitacyjne dr Piotra Hermanowskiego, lqcznie z pozostalym dorobkiem
naukowym, stanowi istotny cho6 nie do koica udokumentowany w iutoreferacie,
wklad w rozw6j.paleoglacjologii oraz hydrogeologii. Jak ju2 wcze5;iej wspomnialem,
na podstawie dolEczonych oswiadczefi wspotautor6w 

-(zat. 
b), hudno precyzyjnie

oceni6 rzeczywisty wklad dr piotra Hermanowskiego w irzy wsp6lautorsiie arty[ufy
ylnoa.zage w sklad osiqgniecia habititacyjnego. W przypaOtu artykulu autorsiiego
"Substratum morphology ...,, trudno tez okreslie na ile uzyskane wyniki stanowlq
nowq jakose w por6wnaniu z rezultatami zawartymi w rozpiawie doktbrskiej. Z tych
19, y..gl?qry wnioskujq o zaproszenie dr piotra Hermanowskiego na posiedzenie
Komisji Habilitacyjnej w celu zlozenia dodatkowych wyjaSnieh.

T:,1!lri.ri3" .wnioskujQ o dopuszczenie pana dr piotra Hermanowskiego do
dalszych etap6w postqpowania habilitacyjnego.

Szczecin, dnia 21 stycznia 2O2j t.
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