
Dr hab. Joa nna Miroslaw-Grabowska
lnstytut Nauk Geologicznych PAN

ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa

Warszawa L4.04.202L

Recenzja osiqgnie6 dr Piotra Hermanowskiego,

ubiegajqcego siq o nadanie stopnia doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk 6cislych ipnyrodniczych w dysryplinie nauki o Ziemi i 6rodowisku

Recenzja zostala wykonana na podstawie pisma Przewodniczqcego Rady Naukowej dyscypliny nauki o

Ziemi i Srodowisku UAM dr hab. Grzegorza Rachlewicza prof. UAM z dnia 24lutego 2021 r. w zwiqzku

z uchwalq nr t7-2020/2021 Rady Naukowej dyscypliny nauki o Ziemi i Srodowisku Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2021 r. powolujqcq mnie w sklad komisji

habilitacyjnej w funkcji recenzenta.

1. Og6lna charakterysBka zawodowa Habilitanta

Dr Piotr Hermanowski ukoiczyl studia wy2sze na Wydz. Nauk Prryrodnlczych Uniwersytetu

Wroclawskiego, uzyskujqc w 2OO2 r. tytul magistra geologii, specjalnosi hydrogeologia. W 2008 r.

obronil na Wydz. Nauk o Ziemi Uniwersytetu Slqskiego pracQ doktorskQ pt. ,,Paleoglacjologia lobu

Odry w czasie zlodowacenia wisly, Polska p6lnocnozachodnia i p6lnocnowschodnie Niemcy'',

wykonanE pod kierunkiem prof. dr hab. Jana A. Piotrowskiego i uzyskal tytul doktora nauk o Ziemi w

zakresie geografii. Od 2010 r. dr Piotr Hermanowski jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w

lnstytucie Geologii, na Wydz. Nauk Geograficznych iGeologicznych Uniw. im. Adama Mickiewicza w

Poznaniu.

2. Ocena osiasniecia naukowero zgloszonego do Dostepowania habilitacvinepo

Zgodnie z art. 219 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wy2szym i

nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1558), dr Piotr Hermanowski zglosil do oceny w postqpowaniu

habilitacyjnym osiQgniecie naukowe pod tytulem ,,Procesy subglacjalne igeneza drumlin6w na

obszarze stargardzkiego pola drumlinowego". Pzedlo2one osiAgniqcle sklada siq z czterech

artykul6w, z kt6rych trzy sq artykulami wsp6lautorskimi. Wklad naukowy Habilitanta w
przygotowanie publikacji wsp6lautorskich jest przedstawiony i potwierdzony oSwiadczeniami

wsp6lautor6w. W kaidym artykule wsp6lautorskim dr P. Hermanowski jest pierwszym oraz

korespondencyjnym autorem. Artykuly sq zredagowane w jQzyku angielskim, wydane lub

opublikowane online w latach 2015-2020 w czasopismach znajdujqcych siq na ,,li6cie JCR' - Web of
Science, o lacznym lF = 10,321 (trzy artykuty) oraz w jednym czasopismie spoza listy JCR.



Przedlo2one do recenzji osiEBniecie naukowe sklada siq z nastqpujQcych artykul6w:

41. Hermanowski P. 2015. Substratum morphology and si8nificance during the Weichselian Odra ice

lobe advance in northeast Germany and northwest Poland. Geologos, 2]:. 241-248.

A2. Hermanowski P., Piotrowski J.A. 2019. Groundwater flow under a paleo-ice stream of the

Scandinavian lce Sheet and its implications for the formation of Stargard drumlin field, NW Poland.

Journal of Geophysical Research-Earth Surface, 124:. 1720-17 47.

43. Hermanowski P., Piotrowski J.A., Szuman l. 2019. An erosional origin for drumlins of NW Poland.

Earth Surface Processes and Landforms,44: 2030-2050.

44. Hermanowski P., Piotrowski J.A., Duda P. 2020. Till kinematics in the Stargard drumlin field, NW

Poland constrained by microstructural proxies. Journal of Quaternary Science, doi:10.1002/iqs.3233-

Gl6wne zagodnienid osiqgniqcio noukowego:

Wybrane przez dr P. Hermanowskiego artykuty, stanowiqce osiqgniqcie naukowe, sq

powiazane tematycznie i przedstawiajE wyniki badaf nad procesami subglacjalnymi i genezq

drumlin6w tworzAcych najwiqksze na Niiu Srodkowoeuropejskim pole drumlinowe, okre6lane jako

stargardzkie pole drumlinowe (SPD).

W cyklu artkul6w szczeg6lowo badano:

. rekonstrukciq morfologii podlo2a lobu Odry wraz ze wskazaniem preferencyjnych, pod

wzglqdem morfologicznym, obszar6w dla funkcjonowania strumienia lodowego (artykul A1);

. odwzorowanie dynamiki w6d podziemnych pod stopE lqdolodu i ocenq iej wplywu na

powstanie SPD (artykul 42);
. przestrzenna charakterystyke parametr6w morfometrycznych drumlin6w (artykul A3);

. wpfyw morfologii podloia lqdolodu na zr62nicowanie przestrzenne SPD i parametry

morfometryczne drumlin6w (artykuty A1 i 43);

. genezq drumlin6w na terenie SPD (artykuty A2, A3 iA4);

. dynamikq proces6w subglacjalnych na podstawie badari mikromorfologicznych glin

budujqcych drumliny na terenie SPD (artykul Aa).

W prowadzonych badaniach Habilitant wykorzystal obszernA bazq danych otwo16w wiertniczych,

liczne opracowania kartograficzne oraz dane LiDAR-owe (artykul 41). Habilitant wykonal r6wnie2

sedymentologiczne badania terenowe we wkopach iodsloniqciach (artykuly A2, 43, A4), zastosowai

analizy m ikromorfologiczne na ptytkach cienkich do analiz mikrostruktur oraz wykorzystal

mikrotomografiq komputerowa do analizy orientacji klast6w (artykul A4). Uzyskane dane i wyniki

byly opracowywane statystycznie. Otrzymane rezultaty pozwolily na opracowanie rekonstrukcji

powierzchni podlo2a iukazanie jego wptywu na powstawanie strumieni lodowych (artykut A1).

Badaniami objqto zagadnienie drena2u subglacjalnego wiazacego cyrkulacjq w6d podziemnych z

obecno5cia lqdolodu. Odtworzono dynamikq przeptywu w6d podziemnych pod gl6wnym

strumieniem mas lodu ijego wptyw na formowanie sie stargardzkiego pola drumlinowego (artykut

42). Opracowano charakterystykq morfometrycznq drumlin6w iich rozmieszczenia przestrzennego,



wyr62niajac strefq wewnqtrznq i zewnQtrza oraz l?cznie 6 podstref, r62niQcych siq orientacjE i

gqsto5ciq wystqpowania drumlin6w. Na podstawie rozmieszczenia drumlin6w analizowano moiliwe
kierunki nasuwania siq lqdolodu na badany obszar (artykul A3). Na podstawie bada6

sedymentologicznych wyr62niono i scharakteryzowano trzy typy budowy wewnqtrznej drumlin6w
(A3), pr6bujqc okreSlid procesy, kt6re doprowadzity do powstania tych form (artykul A3). Badania w
mikroobszarze pozwolily na stwierdzenie 162nych mikrostruktur, Bl6wnie Sciqi istruktur rotacyjnych,

a tak2e orientacji klast6w, co pozwolilo na wnioskowanie odnoinie rodzaju deformacji gliny (artykul

A4).

Przeprowadzone badania pozwolity na sformulowanie tezy, ie ,,...najbardziej prawdopodobnym

procesem, kt6ry doprowadzil do powstania SPD jest erozja materialu z teren6w znajdujEcych sie

pomiqdzy poszczeg6lnymi formami. Proces ten m6gl zachodzii jako bezpo6rednia erozja lodowcowa

oraz jako erc4a ptzez wody drenowane na kontakcie lodowiec-podlo2e. Argument6w
wzmacniajacych erozjq przez wody subglacjalne dostarczajQ wyniki numeryczneBo modelowania

drenaiu w6d podziemnych, kt6re wskazujq na dodatkowe zasilanie strery lodowiec-podloie przez

wody podziemne".

Oceno

Artykuty stanowiqce podstawq osiagniecia naukowego oceniam wysoko. Stanowia one

zgodnie z wymogami ustawy,,...cykl powiqzanych tematycznie artykut6w naukowych opublikowanych

w czasopismach naukowych". Zaprezentowany material jest logiczny i sp6jny tematycznie.

Przedlo2one publikacje potwierdzajE zrealizowanie ce16w badawczych postulowanych przez

Habilitanta. Artykuty sQ dobrze sformulowane i zredagowane- frzy z czterech prac, zgloszonych do

niniejszej oceny, zostaly opublikowane w czasopismach z listy filadelfijskiej. Habilitant w pracach

wsp6lautorskich jest pierwszym ir6wniei korespondencyjnym autorem. Niestety przedstawione

ptzez Habilitanta zaangaiowanie merytoryczne wsp6lautor6w, choi potwierdzone ich

o6wiadczeniami, nie pozwala na dokladnq ocenq Jego udzialu i roli w powstaniu ka2dego artykulu

wsp6lautorskiego. lndywidualny wklad merytoryczny Habilitanta trudno jest rozdzielii od wkladu ll-go

wsp6lautora J.A. Piotrowskiego, poniewa2 opis wkladu merytorycznego tego wsp6lautora pokrywa siq

z opisem wkladu Habilitanta. Ponadto w dorobku ll-ego wsp6lautora wystepujQ liczne prace z zakresu

analogicznego z zakresem Habilitanta (hydrogeologia, szczeg6lowe badania drumlin6w - por.

cytowanQ literature w artykulach A2 iA3). Na podstawie informacji zawartych w omawianych

artykulach, przedlo2one osiagniqcie naukowe zawiera podsumowanie kilkuletnich badari

prowadzonych przez Habilitanta w ramach realizacji grantu NCN, kt6rego byl kierownikiem, co

poSrednio dowodzi znaczacego Jego wkladu w ich powstanie.

Dr P. Hermanowski juZ od czas6w pracy dokorskiej zajmuje siQ zagadnieniami

pa leoglacjalnymi wystqpujqcyml na obszarze \,vystqpowania lobu Odry w czasie zlodowacenia Wisty w

NW Polsce. Poczatkowo byly to zagadnienia zwiazane z uksztaftowaniem podloia iimplikacjami dla

ruchu lqdolodu, a nastqpnie zagadnienla hydrogeologiczne, geomorfologiczne i sedymentacyjne. W

Jego karierze zawodowej widai poszerzanie warsztatu analitycznego przez zastosowanie

modelowania numerycznego, analiz statystycznych, sedymentologicznych ianaliz w mlkoobszarze.
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Za wartoiciowe osiAgniqcie Habilitanta uwaiam:

. kompleksowe badania obszaru wystqpowania form drumlinowych SPD obejmuiAcych

zar6wno dane otworowe, kartograficzne, LiDAR-owe, sedymentologiczne i badania w

m ikroobszarze

o rekonstrukciq uksztattowania podlo2a ijego wplywu na ruch mas lodu

. analizq system6w hydrologicznych uwzglqdniaiqcych zale2noici miqdzy wodami podziemnymi

iobecnosciE lub brakiem lqdolodu (przez nacisk lqdolodu, doplyw w5d wytopnieniowych), a

takie zmiennoSi w czasie iprzestrzeni tych system6w

. okreSlenie budowy wewnqtrznej drumlin6w oraz cech osad6w buduiqcych te formy

o pr6bq okre6lenia genezy badanych form.

Nale2y podkreilii, 2e om6wione procesy subglacjalne, gl6wnie zwiqzane z dzialaniem

erozyjnym w6d, majq charakter doSi uniwersalny i mogq byi pomocne w badaniach podobnych

obszar6w iform rzeiby. zastosowanie numerycznego modelowania subglacjalnego przeptywu w6d

podziemnych pozwolilo na przedstawienie zwiazku miqdzy wodami podziemnymi a masami

aktywnego lodu iokreSlenie wptywu drenowanych w6d na postawanie drumlin6w. Przedstawiona

geneza drumlin6w wystqpujqcych w obrqbie Stargardzkiego Pola Drumlinowego, choi

niejednoznaczna i zlolona, stanowi znaczacy wktad w rozw6j badari nad tego typu formami

glacjalnymi.

W przedstawionym osiAgnieciu naukowym zabraklo mi jednak odniesienia siq do innego,

bardzo znanego obszaru wystQpowania drumlin6w, tj. drumlin6w okolic Zb6jna i prac tam

prowadzonych (m.in. przez Z. Lamparskiego, W. Wysotq, T. Karasiewicza, P. Glqbickiego i L. Marksa).

W mojej opinii zabraklo r6wnie2 szerszej, podsumowujqcej dyskusji nt. pierwotnej akumulacji osad6w

buduiacych drumliny (,,pre-date deposits"). Glqbszego przea nalizowania wymagalaby 16wnie2

selektywnoSd procesu erozji 162nego typu ,,pierwotnych" osad6w z obsza16w miqdzy drumlinowych, a

tak2e mo2liwo(e odczytania rezultat6w procesu drumlinizacji w 162nych osadach ina 162nych

obszarach.

Na podstawie przedstawionego do recenzii materialu, osiqgniqcia naukowe dr Piotra

Hermanowskiego oceniam pozwvwnie i uwaiam je za znaczqce dla rozwoiu dyscypliny nauk o ziemi

i Srodowisku.

3. ocena, zgodnie z art. 219 ust.1 pkt 3, istotnei aktvwnosci naukowei albo artvswcznei

realizowanei w wiecei nii iednei uczelni. insMucii naukowei lub inshrtucii kulturv, w
szczeg6lnoSci zagranicznei

Aktywno5i naukowa dr Piotra Hermanowskiego przejawia siq na kilku polach dzialalno6ci

naukowej. Habilitant prowadzi wlasne badania naukowe; uczestniczy w realizacji projekt6w

badawczych; publikuje wyniki bada6; prezentuje wyniki badafi na konferencjach naukowych

krajowych i miqdzynarodowych; prowadzi dzialalno5i dydaktycznq ieksperckq.
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Pozostdlo oktrynoii publikacyjno (pozo artykulami wchodzqcymi w skldd osiqgniQcia naukowego,

omawionego powyiej) - sumorycznie

Dr Piotr Hermanowski jest wsp6lautorem dw6ch artykul6w naukowych opublikowanych w

czasopismach z bazy Journol Citotion Reports (JCRI, kt6rych sumaryczny lmpact Factor wynosi 4,861.

(pozostaly dorobek). Ponadto dr P. Hermanowski jest autorem 4 prac opublikowanych w

czasopismach spoza bazy JCR orcz 3 rozdzial6w w opracowaniach monograficznych. tqczna liczba

cytowad wszystkich publikacji (wraz z publikacjami wlqczonymi do osiqgniqcia naukowego) wedtug

bazy Web ol Science to 32 (29 - bez autocytowari). lndeks Hirscha (lH) Habilitanta, wg bazY wos,

wynosi 3, a wg bazy Scopus - 4.

Opublikowana dzialalnosi naukowa Habilitanta skoncentrowana jest na r62nych aspektach

bada6 hydrogeologicznych i geomorfologlcznych, w tym wykorzystaniu numerycznego modelowania i

analiz w mikroobszarze. Jednak2e z uwagi na 11-letni okres zatrudnienia na stanowisku naukowym

adiunkta spodziewalabym siQ bardziej aktywnej dzialalnosci publikacyjnej.

Udzial w konlercncjach naukowydt

Dr P. Hermanowski aktywnie uczestniczyl w 18 konferencjach naukowych, o zasiqgu krajowym

i miedzynarodowym, na k6rych prezentowal wynlki badari - lacznie 19 wystqpie6 (15 referat6w i 4

postery). Habilitant wykazal ponadto sw6j udzial w organizacji w Poznaniu 3 konferencji

(warsztat6w/sympozj6w) w latach 2011-2018.

Dz iolo I noii o pl ika cyj n o

Dr P. Hermanowski byl kierownikiem 2 grant6w:

- ,,Rekonstrukcja proces6w paleoglacjologicznych w obrqbie lobu Odry zlodowacenia

vistulianu" grant KBN nr KBN 2 P04E 045 28, lata 2005-2008;

- ,,Stargardzkie pole drumlinowe idynamika proces6w subglacjalnych (Polska P6lnocno-

zachodnia)" grant NcN nr 2OL2/O5/D/5r70/01168), lata 2013-2018.

Dziololnoid ekspercko

Dr P. Hermanowski recenzowal 5 ksiq2ek na lamach czasopisma Geologos oraz 1 artykul

naukowych dla czasopisma Journol of Woter ond Lond Development.

W latach 2OL6-2020, Habilitant byl czlonkiem Wydzialowej Komisji ds. nagr6d (Wydz. Nauk

Geograficznych i Geologicznych UAM).

Dziolalnoit ekspercko - wspolproca z otoczeniem sPolecznym i gosPodotczym

Habilitant wykazal siq wsp6lpraca z firmE Sweco Consulting sp. z o'o. w zakresie kierowania i

wsparcia meMorycznego projekt6w o zasiqgu og6lnopolskim w dziedzinie gospodarki wodnej.

Ponadto byl autorem 6 ekspertyz idokumentac.ii geologicznych i hydrogeologicznych dla Regionalnej

Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu, PAK Kopalni Wqgla Brunatnego Konin S.A, Zakladu Las6w

poznaiskich, Departamentu Srodowiska Komisji Europejskiej. Bral udzial w 3 zespolach eksperckich

powolanych przez Prezydenta miasta Poznania.
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Dziatalnoid dydoktyczno (realizowono wytqcznie na UAM)

Habilitant od 2010 r. jest zatrudniony w lnstytucie Geologii na Wydz. Nauk Geograficznych i

Geologicznych UAM, gdzie w ramach swoich obowiqzk6w prowadzil liczne zajqcia dydaktyczne z kilku

przedmiot6w, obejmujqcych wyklady i laboratoria oraz iwiczenia terenowe. Prowadzone zajqcia

dotyczyty m.in. proces6w glacjalnych i r62nych aspekt6w hydrogeologii. Ponadto dr P. Hermanowski

sprawowal opiekq naukowq nad 18 pracami licencjackimi i iniynierskimi oraz 13 pracami

magisterskimi. Jest opiekunem sekcji Geologii Stosowanej dzialajqcej w ramach Kola Naukowego

Geolog6w, a w latach 2012-2017 byl opiekunem roku dla kierunk6w Geologia iGeologia specjalnoii
Gospodarka Zasobami Wodnymi i Mineralnymi. Dzialalno6i dydaktycznq oceniam bardzo dobrze.

Pomimo r6inorodnel w/w aktywno5ci naukowej dr Piotr Hermanowski nie przedstawil

iadnej informacli nt. aktywnoici naukowej (wsp6lpraca, staie naukowe, wsprilne granty)

realizowanej w innych instytucjach naukowych poza macierzysta jednostka ani kopi dokument6w
potwierdzaiqcymi okreilone osiqgniQcia, w szczeg6lnoici dotyczEce staiy naukowych, grant6w,

publikacli powstatych w wyniku prowadzenia badaf w wiqcej nii jednej jednostce naukowej

(zalecenia Rady Doskonalo(ci Naukowej, dotyczQce dokonywania oceny formalnej wniosk6w w

sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego).

W zwiqzku z powyiszym nepatvwnie oceniam istotnQ aktywnosciq naukowa albo

artystycznq realizowana w wiqcej nii iednej uczelni, ins$ucii naukowej lub insfftucji kultury, w
szczegtil noSci zagranicznej,

4. Wnioski koricowe

Zgodnie z art. 219 ust. 1. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyiszym i nauce

(D2.U.2018 po2.1668), ,,...stopiei doktora habilitowanego nadaje siq osobie, kt6ra:

1) posiada stopiei doktora;

2) posiada w dorobku osiagniqcia naukowe albo artystyczne, stanowiEce znaczny wklad w

rozw6j okre6lonej dyscypliny, w tym co najmniej:

[...]1 cykl powiqzanych tematycznle artykul6w naukowych opublikowanych w czasopismach

naukowych lub w recenzowanych materlalach z konferencji miqdzyna rodowych, kt6re w roku

opublikowania artykulu w ostatecznej formie byiy ujqte w wykazie sporzqdzonym zgodnie z

przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust.2 pkt 2 lit. b,[...]

3) wykazuje siq istotnq aktywnosciE naukowq albo artystycznq realizowana w wiqcej niz jednej

uczelni, instytucji naukowe.j lub instytucji kultury, w szczeg6lno3ci zagranicznej."

W mojej ocenie dr Piotr Hermanowski spelnia jedynie dwa pierwsze wymagania, tzn. posiada

tytul doktora oraz posiada w dorobku osiqgniqcia naukowe, stanowiAce znaczny wklad w rozwoj

dyscypliny nauk o Ziemi i Srodowisku, choi Jego indywidualny wklad jest trudny do oceny z uwagi na

og6lnie okreilony wktad ll-ego wsp6lautora. OsiAgniecie naukowe, skladajqce sie z czterech

przedlo2onych publikacji autorstwa dr. Piotra Hermanowskiego pod wsp6lnym tytulem ,,Procesy



subglacjalne i geneza drumlln6w na obszarze stargardzkiego pola drumlinowego" oceniam

pozytywnie. Uwa2am,2e przedstawiony do oceny cykl artykul6w stanowi znaczacy wklad w rozw6.j

szeroko rozumianej geologii czwartonQdu i geomorfologii poprzez ukazanie zlo20nej genezy

drumlin6w wystqpujqcych w obrqbie Stargardziego Pola Drumlinowego.

Punkt 3 ustawy, dotyczqcy wykazania istotnej aktywnosci naukowej realizowanei w wiQcej

nii iednej jednostce naukowei nie zostal spelniony.

Pozostala aktywno6d naukowa dr. Piotra Hermanowskiego obejmuje niewielki dorobek

naukowy wyrazony jedynie szescioma publikacjami, w tym tylko dwoma w czasopismach wysoko

punktowanych (z listy JCR) oraz lH=3 i byla realizowana wylqcznie w obrqbie jednostki obecnie

zatrudniajQcej Habilitanta. W zwiezku z tym negatywnie oceniam aktywnoii naukowq realizowanE w

wiqcej ni2 jednej instytucji naukowej. Doceniam r62norodnq dzialalno66 dydaktycznE i eksperckq

Habilitanta Swiadczqcq o jego umiejetno6ci przekazywania wiedzy studentom i praktycznym

wykorzystaniu wiedzy naukowej.

MajAc powyzsze na uwadze, stwierdzam, ie choi przedstawione mi do oceny osiEgniecie

naukowe dr. Piotra Hermanowskiego spelnia wymo8i stawiane w art. 219 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wy2szym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668), to nie zostaly

spelnione wymagania odnoinie istotnej aktywno(ci naukowej okreilone w pkt 3 w/w ustawy. W

zwiqzku z powyiszym netatywnie opiniujq wniosek o nadanie dr. Piotrowi Hermanowskiemu stopnia

naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 5cistych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauk o

Ziemi i Srodowisku.
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