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Ocena osiqgnigd naukowych i dydaktyczno - organizacyinych dra Piotra

Hermanowskiego w zwiqzku z wszczqciem postepowania o nadanie stopnia

doktora habilitowanego w dziedzinie nauk Scislych i pnyrodniczych w
dyscyplinie nauk o ziemi i Srodowisku

ocene przygotowano w zwiazku z pismem PrzewodniczEcego rady naukowej dyscypliny nauk o Ziemi

i arodowisku UAM z dnia 24.02.2021toku.

1. Sylwetka habilitanta

Dr Piotr Hermanowski urodzil sie 26 wrze6nia 1978 r w Zdutiskiej Woli. Tytul magistra

geologii, specjalno<ci: hydrogeologia uzyskal w 2002 roku na Wydziale Nauk

Przyrodniczych Uniwersytetu Wroctawskiego. Stopiei doktora Nauk o ziemi w zakresie

geografii nadany mu zostal w 2008 roku uchwala Rady Wydzialu Nauk o ziemi

Uniwersytetu Slqskiego na podstawie rozprawy pt.,,Paleoglacjologia lobu Odry w czasie

zlodowacenia wisly, Polska p6lnocnozachodnia i p6lnocnowschodnie Niemcy".

Promotorem w przewodzie doktorskim byl prof. Jan A. Piotrowski, a recenzentami prof.

Leszek Marks idr hab. Andrzej Kowalczyk. od paidziernika 2010 roku do chwili obecnej

zatrudniony jest na stanowisku adiunkta w lnstytucie Geologii Wydzialu Nauk

Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W dniu

27 sierpnia 2020 roku Dr P. Hermanowski zlo2yl wniosek o przeprowadzenie postepowania

habilitacyjnego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk

scislych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk o ziemi i Srodowisku. Do wniosku dolaczl

wymagana dokumentacje w postaci 6 zalEcznik6w w formie elektronicznej.
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2. Ocena osiqgniQci a naukowego

Habilitant jako osiqgniecie naukowe przedstawil cykl powiQzanych tematycznie 4 artykul6w

naukowych (A1 - A4) pod wsp6lna nazwa:

Procesy subglacialne igeneza drumlin6w na obszarze stargardzkiego pola drumlinowego

A1. Hermanowski P. 2015. Substratum morphology and significance during the Weichselian

odra ice lobe advance in northeast Germany and northwest Poland. Geologos,21,: 247-248.

A2. Hermanowski P., Piotrowski l.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. Journol of Geophysicol Reseorch-Earth surfoce, f24: L720-1741.

A3, Hermanowski P., PiotrowskiJ.A., Szuman l. 2019. An erosional origin for drumlins of NW

Poland. Eorth Suioce Processes ond Landforms, 44. 2030-2050.

A4, Hermanowski P., Piotrowski J.A., Duda P.2020. Till kinematics in Stargard drumlin field,

NW Poland constrained by microstructural prcxies. Journol of Quotemory Science.

Doi:10.1002/jqs.3233

Pierwszy artykul (A1)jest samodzielnym opracowaniem Habilitanta opublikowanym w

punktowanym czasopi<mie Geologos, natomiast pozostate (A2-A4) opublikowane w

presti2owych czasopismach z listy JCR, sQ wsp6tautorskie. We wszystkich z nich na drugim

miejscu jako wsp6lautor wystqpuje prof. J. A. Piotrowski, promotor doktoratu Habilitanta.

Fakt ten nie budzi wEtpliwo<ci od strony formalnel, natomiast powoduje pewne trudno6ci w

wyrainym okresleniu udzialu Habilitanta w osiagniqciu naukowym, tym bardziej, ie w

oSwiadczeniach wsp6lautor6w nie podano ich procentowego udzialu, a jedynie ograniczono

sie do 096lnej informacji o zakresie wykonanych prac, w niekt6rych elementach

pokrywajEcych siQ. Problem ten nabiera dodatkowego znaczenia w sytuacji 8dy w niekt6rych

aspektach (m.in. obszar badari, dokumentacja geologiczna, modelowanie drena2u w6d

subglacjalnych) problematyka rozprawy doktorskiej pokrywa siQ lub jest kontynuowana w

ramach habilitacyjnego osiagniqcia naukowego. Powoduje to okrealone trudnoici w

wyrainym sprecyzowaniu i oddzieleniu zakresu doktoratu i habilitacji. Habilitant w swoim

autoreferacie w zasadzie nie odni6st sie do tej kwestii. Ograniczyl siq jedynie do zacytowania

dw6ch wsp6lautorskich prac z 2009 roku, dotyczacych problematyki, m.in. drenazu w6d



subglacjalnych w obrebie niiu Polskiego i lobu Odry, w kontekScie uwarunkowaf

hyd rogeologicznych i litologicznych dynamiki lqdolodu. W artykule A2 autorzy co prawda

skoncentrowali sie na przestrzennym iczasowym zr62nicowaniu charakteru drena2u na

obszarze badanego pola drumlinowego, natomiast w autoreferacie zabraklo mi wyrainego

odniesienia siq do wczeiniejszych prac. Moim zdaniem, dwa pierwsze ze sformulowanych

sze6ciu cel6w szczeg6towych analizowanego osiqgniqcia naukowego, a wiqc rekonstrukcja

morfologii podlo2a lobu Odry, dynamika idrena2 w6d podziemnych pod stopq l4dolodu w

pewnym zakresie realizowane byly ju2 wczeSniej w ramach rozprawy doktorskiej. Niezale2nie

od tych, byi mo2e dyskusyjnych watpliwo6ci, kt6re mo2na wyjaSnii w trakcie posiedzenia

Komisji z udziatem Habilitanta, zaprezentowane osiqgniqcie naukowe wnosi niewqtpliwie

nowe istotne elementy do aktualnego stanu wiedzy o zlo2onych procesach subglacjalnych.

Gt6wnie w zakresie formowania siq strumieni lodowych, wptywu zr6inicowanych

uwarunkowafi hyd rogeologicznych i morfologicznych na dynamikq lqdolodu i drena2

subglacjalny, procesy sedymentacji, erozji i redystrybucji osad6w w podloiu czy tei wreszcie

morfogenezy wciqi dyskusyjnych form drumlinowych lub drumlinoidalnych.

Habilitant w czq6ci wstqpnej autoreferatu po kr6tkim zarysie problem6w badawczych

dotyczqcych drumlin6w i opisie obszaru bada6, okreilil szeSi szczeg6lowych cel6w

badawczych dla kt6rych nadrzqdnym problemem bylo kompleksowe rozpoznanie warunk6w

subglacjalnych jakie umo2liwity funkcjonowanie strumienia lodowego w obrqbie lobu Odry,

kt6re doprowadziiy m.in. do powstania najwiqkszego na Ni2u Srodkowoeuropejskim pola

drumlinowego okreSlanego jako stargardzkie pole drumlinowe. Geneza drumlin6w, jak

slusznie, podkreSla Habilitant jest nadal przedmiotem licznych dyskusji, kt6re wskazujq, 2e

formy te powstawaty w efekcie nakladania siq r6inych proces6w subglacjalnych co utrudnia

lub wrqcz uniemo2liwia sformulowanie zunifikowanej ich morfogenezy. Tak wiqc podjqta

problematyka dobrze wpisuje siq we wsp6lczesne nurty badawcze z zakresu geologii i

geomorfologii glacjalnej w skali Swiatowej.

Mocne strona osiqgniqcia naukowego Habilitanta jest niewqtpliwie jego warstwa

metodyczna. W cyklu czterech prac zaprezentowano szeroki wachlarz zastosowanych

nowoczesnych metod badawczych. Wykorzystano obszernq bazq danych otwor6w

wiertniczych, kt6rq poddano analizom geostatystycznym wykorzystujqc m.in. ocenq

anizotropii struktur paleomorfologicznych. Opracowane na ich podstawie numeryczne



modele hyd rogeologiczne pozwolity na odwzorowania jako6ciowe i iloiciowe drena2u w6d

subglacjalnych i podziemnych. Analizy morfometryczne drumlin6w przeprowadzone zostaiy,

m.in. w oparciu o skaning laserowy (LiDAR), kt6re poddano analizom statystycznym. Wa2na

czq6ciq badari byty nowoczeSnie zaprojektowane prace terenowe, w tym gl6wnie badania

sedymentologiczne oraz litofacjalne. W obrqbie prac laboratoryjnych opracowano

granulometriq pobranych pr6bek osad6w oraz ich anizotropie podatno6ci magnetycznej.

Ponadto wykorzystano analizy mikromorfologiczne na plytkach cienkich oraz mikrotomografiq

komputerowq. Szczeg6lnie wysoko oceniam interesujace i nowatorskie wyniki, kt6re

przyniosiy ostatnie z wymienionych analiz, a wiqc wykorzystania skanowania

mikrotomograficznego o wysokiej rozdzielczo5ci. Umoiliwily one skonstruowanie obrazu 3D

w efekcie czego uzyskano obiektywne dane na temat orientacji klas6w o zr62nicowanych

wymiarach. Badania te pozwolity okre5lii charakter proces6w depozycyjnych oraz zakres

deformacji osad6w subglacjalnych, a tak2e korelacje pomiqdzy orientacjE mikro-klast6w, a

ukierunkowaniem drumlin6w. Wyniki te potwierdzone tak2e w badaniach terenowych (w skali

makro) pozwolily autorom na sformutowanie, moim zdanrem oryginalnego wniosku

dotyczqcego morfogenezy badanych drumlin6w, a mianowicie stwierdzenia, 2e osady

budujqce te formy poprzedzity proces drumlinizacji. Mo2na zatem uznad za prawdopodobne,

ie ich charakterystyczne uksztattowanie jest gt6wnie efektem erozji lodowcowej oraz drena2u

w6d subglacjalnych na kontakcie lodowiec podlo2e. Problem zakresu udzialu tych dw6ch

proces6w w ostatecznym uksztahowaniu badanych form nie zostal ostatecznie rozwiqzany i

wymaga moim zdaniem dalszych badari.

W cyklu za prezentowanych prac autorzy sformulowali szereg drugorzqdnych

interesujEcych wniosk6w dotyczqcych, m.in. kierunk6w awansu strumienia lodowego,

uksztattowania podto2a lodowego, budowy geologicznej drumlin6w i ich cech

morfologicznych oraz ich regionalnego zr62nicowania, drena2u w6d podziemnych pod stopq

lqdolodu, a w szczeg6lno6ci czasowej i przestrzennej jego zmienno6ci wynikajqcej z

uwarunkowa6 litologicznych, hydrologicznych lub morfologicznych podlo2a. W autoreferacie

w zasadzie nie zostato wyeksponowane zagadnienie wplywu na charakter drenaiu

subglacjalnego wystQpowania ciqglej lub nieciqglej wieloletniej zmarzliny, choi jak wynika z

publikacji Habilitant ma Swiadomoid wystqpowania tych uwarunkowai.
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Reasumujqc, wysoko oceniam warto6d naukowq cyklu zaprezentowanych czterech

prac, niezaleinie od wskazanych wcze3niej uchybiei formalnych, uwaiam ie wnoszq one

nowe elementy poznawcze w kontekScie zloionych proces6w subglacjalnych i morfogenezy

drumlin6w w obrqbie lobu Odry. Habilitant opanowal szeroki zakres nowoczesnych metod

badawczych i umiejqtnie je zastosowal. Nie mam wEtpliwogci, ie zaprezentowane

osiqgniqcie naukowe wnosi istotny wklad w rozw6j dyscypliny nauki o Ziemi i Srodowisku.

3. Pozostaly dorobek naukowy

Habilitant w swoim autoreferacie ograniczyl siq jedynie do opisu merytorycznego

obejmujacego cztery prace wchodzqce w skiad osiqgniqcia naukowego. Zgodnie z wykazem

osiqgniqi naukowych wskazanych w dokumentacji, na pozostaly dorobek publikacyjny

Habilitanta sktada siq 10 pozycjiw tym jeden artykui opublikowany w 2007 roku, a wiqc jeszcze

przed doktoratem. Dwie publikacje wsp6lautorskie znajdujq siq w czasopismach z listy JCR, a

3 w Przeglqdzie Geologicznym, natomiast dwie pozostate w Biuletynie Paistwowego

lnstytutu Geologicznego. Trzy dalsze stanowiq rozdzialy w monografiach naukowych.

Niezale2nie od ich warto6ci merytorycznej dorobek ten w sensie iloSciowym oceniam jako

skromny. Zakres publikacji dotyczy problematyki przebiegu szeregu proces6w subglacjalnych,

hydrogeologii glacjalnej i zagadniefi metodycznych, a wiqc problem6w podejmowanych w

rozprawie doktorskiej i habilitacyjnej. Dorobek ten w kontek(cie podejmowania szerszego

spektrum zagadnie6 z zakresu szeroko rozumianych nauk o Ziemi, a tak2e obszar6w

badawczych oceniam jako wzglqdnie monotematyczny.

Parametry bibliometryczne dorobku naukowego Habilitanta jeszcze kilka lat temu

ocenilbym jako zadawalajqce, natomiast aktualnie, w okresie kiedy ju2 od kilkunastu lat

publikowanie w indeksowanych i wysoko punktowanych czasopismach staje siq w6r6d

mlodych badaczy regutq, oceniam je jako bardzo skromne (lndeks Hirsza - 4 wg. Scopus i 3

wg. Web of Science). W zdecydowanej wiqkszo5ci wsp6lautorskie prace Habilitanta cytowane

byly 46 razy, wg. Scopus, i 32 wg. Web of Science. Poniewa2 kilka publikacji ukazalo siQ

niedawno moina przypuszcza6, 2e parametry te bQdE stopniowo wzrastai. Zdecydowanie

lepiej oceniam aktywno6d naukowq Habilitanta na forum krajowym i miqdzynarodowym. Dr

P. Hermanowski osiem razy prezentowat swoje wyniki bada6 na konferencjach krajowych i



siedmiokrotnie na konferencjach miqdzynarodowych. Kilkakrotnie przygotowywal

prezentacje w formie poster6w. Zrecenzowal 5 ksiq2ek wydanych przez renomowane

wydawnictwa. Habilitant kierowal dwoma projektami badawczymi finansowanymi przez KBN

i NCN, kt6re obejmowaly problematykq kolejno; doktoratu ihabilitacji.

4. Dorobek dydaktyczny i organizacyjny

Pan dr Piotr Hermanowski prowadzit szereg zr62nicowanych tematycznie zajqi w formie

wyktad6w i iwiczef na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza. W ramach dziatalnoici dydaktycznej wypromowai 13 magistr6w, 16

licencjat6w i 2 in2ynier6w. Przygotowal oferte dw6ch wyklad6w w jqzyku angielskim dla

student6w zagranicznych. Udziela siq w pracach Studenckiego Kola Naukowego Geolog6w.

Odbyi kilka kurs6w w celu podniesienia wlasnych kwalifikacji. Bral udzial w zespolach

eksperckich, wykonat kilkanaScie opracowai na zam6wienie instytucji publicznych lub

przedsiqbiorstw. Podnosil swoje kwalifikacje dydaktyczne ukoriczeniem kilku kurs6w, m.in.

Academic Teaching Excellence, kurs jqzyka angielskiego (BL|B2 do C1), pozyskiwanie

informacji przy wykorzystaniu dron6w, modelowania przeplywu w6d podziemnych. Bral takie

udziat w komitetach organizacyjnych trzech konferencji. Dzialalno6d tE oceniam pozytywnie.

5. Wniosek korlcowy

Biorac pod uwage wszystkie elementy oceny dorobku naukowego,

organizacyjnego i dydaktycznego Habilitanta, w tym w szczeg6lnosci ocenq

osiqgniqcia naukowego, kt6re jest podstawE wniosku o wszczecie postepowania

ha bilitacyjnego, sklaniam sie do ostatecznej pozytywnej oceny. Stwierdzam, ie

zgodnie z Ustawe z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyiszym inauce (Dz.

U.2018 poz. 1658), Pan dr Piotr Hermanowski wni6sl nowe oryginalne elementy w

rozw6j dyscypliny nauki o Ziemi i Srodowisku i niezaleinie od krytycznych lub

dyskusyjnych uwag odnoszacych sie gl6wnie do strony formalnej przygotowanego

autoreferatu i niskiej oceny pozostalego dorobku naukowego, wnosze o

dopuszczenie Pana dra Piotra Hermanowskiego do dalszych etap6w postepowania



habilitacyjnego, w celu wyjagnienia niekt6rych poruszonych kwestii wnosze o

zaproszenie Habilitanta na posiedzenie Komisji. n/ ,l t.
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