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W styczniu bie¿¹cego roku, w zwi¹zku z przejœciem
na emeryturê, Profesor Robert Sikora zrezygnowa³ z kie-
rowania Rad¹ Programow¹ Przetwórstwa Tworzyw, której
przewodniczy³ nieprzerwanie od 1997 roku. Przez 18 lat
by³ „dobrym duchem” tej Rady i w sposób twórczy przy-
czyni³ siê do rozwoju oraz wzrostu presti¿u naszego cza-
sopisma. Z Jego inicjatywy rozszerzony zosta³ znacznie
sk³ad Rady Programowej, dla której pozyska³ wielu wy-
bitnych naukowców i specjalistów nie tylko polskich, ale
równie¿ zagranicznych. Nast¹pi³a zmiana szaty graficz-
nej i struktury tematycznej Przetwórstwa Tworzyw, a na
jego szpaltach zaczê³y dominowaæ artyku³y o charakterze
naukowym, które s¹ starannie recenzowane przez wybit-
nych specjalistów. To dziêki usilnym staraniom Profesora
czasopismo nasze zosta³o wprowadzone na listê czaso-
pism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wy¿szego, co ma istotne znaczenie dla Autorów
artyku³ów i ich jednostek badawczych. Zas³ug tych jest
jeszcze bardzo du¿o i trudno jest je wszystkie szczegó³o-
wo wyliczaæ. Poniewa¿ Profesor Robert Sikora jest te¿
jedn¹ z najwybitniejszych postaci naukowych z zakresu
przetwórstwa i obróbki tworzyw polimerowych w na-
szym kraju, chcemy przy tej okazji przypomnieæ Czytel-
nikom sylwetkê tego znakomitego naukowca.

Profesor Robert Sikora urodzi³ siê 21 marca 1938 r.
w Gdyni. Studiowa³ na Wydziale Technologii Maszyn Po-
litechniki Gdañskiej, który ukoñczy³ w 1962 r. uzyskuj¹c
dyplom magistra in¿yniera. Stopieñ doktora nauk tech-
nicznych nadany Mu zosta³ na Wydziale Mechanicznym
Politechniki Wroc³awskiej w 1969 r., a stopieñ doktora ha-
bilitowanego na Wydziale Mechanicznym Politechniki
Krakowskiej w 1972 r. Tytu³ profesora uzyska³ na wnio-
sek Rady Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Lubel-
skiej w 1982 r.

Jego droga zawodowa sk³ada siê kolejno z nastêpu-
j¹cych etapów: piêciu lat pracy na Politechnice Gdañskiej
(asystent, starszy asystent), nastêpnych piêciu lat pracy
w Zak³adzie Doœwiadczalnym Technologii Maszyn Rol-
niczych w Gdañsku (kierownik Laboratorium Tworzyw
Sztucznych i Klejów) oraz kolejnych piêciu lat w Akade-
mii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy na Wydziale Me-
chanicznym (docent, za³o¿yciel i kierownik Zak³adu
Przetwórstwa i Obróbki Tworzyw Sztucznych, dziekan
Wydzia³u Mechanicznego, prorektor do spraw nauki).
Ostatni i najd³u¿szy etap, trwaj¹cy od 1977 do 2013 roku,
to praca na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubels-
kiej, pocz¹tkowo na stanowisku docenta, a od 1982 r. na
stanowisku profesora. Na uczelni tej zorganizowa³ i kie-
rowa³ kolejno Zespo³em Przetwórstwa i Obróbki Two-

rzyw Sztucznych, przekszta³conym w Zak³ad, nastêpnie
w Katedrê Przetwórstwa Tworzyw Wielkocz¹steczko-
wych, a póŸniej w Katedrê Procesów Polimerowych.
W Politechnice Lubelskiej pe³ni³ równie¿ funkcjê zastêp-
cy dyrektora do spraw nauki Instytutu Technologii i Eks-
ploatacji Maszyn (1982-1984) oraz prorektora do spraw
nauczania i wychowania (1982-1984 r.). Pracowa³ rów-
nie¿, jako profesor na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie.
W dniu 31.08.2012 r. przeszed³ na emeryturê, a nastêpnie
pracowa³ jeszcze do 22.09.2013 r. w niepe³nym wymiarze
czasu koncentruj¹c siê g³ównie na pracy dydaktycznej.

Prof. Robert Sikora potrafi³ w mistrzowski sposób go-
dziæ liczne obowi¹zki dydaktyczne, naukowe i organiza-
cyjne. Jako pierwszy w kraju stworzy³ spójn¹ i nowator-
sk¹ koncepcjê kszta³cenia studentów w zakresie szeroko
pojêtego przetwórstwa tworzyw polimerowych. Opraco-
wa³ za³o¿enia, sporz¹dzi³ plany i programy oraz zorgani-
zowa³ studia w zakresie specjalizacji Przetwórstwo Two-
rzyw Sztucznych prowadzonej na kierunku studiów Me-
chanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechanicznym
Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz w za-
kresie specjalizacji Przetwórstwo tworzyw polimerowych
prowadzonej na kierunku studiów Mechanika i Budowa
Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubels-
kiej. Prowadzi³ liczne wyk³ady, seminaria, prace przejœ-
ciowe i prace dyplomowe na studiach magisterskich oraz
in¿ynierskich, jak równie¿ zajêcia na studiach doktoran-
ckich, w tym na studiach dla obcokrajowców. By³ promo-
torem oko³o 270 prac dyplomowych magisterskich i in¿y-
nierskich. Opracowa³ podrêczniki akademickie i skrypty
s³u¿¹ce studentom w ca³ym kraju. Najwa¿niejsze z nich
to: „Tworzywa wielkocz¹steczkowe – rodzaje, w³aœciwoœ-
ci i struktura”, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 1991,
„Podstawy przetwórstwa tworzyw wielkocz¹steczko-
wych”, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 1992, „Prze-
twórstwo tworzyw wielkocz¹steczkowych”, Wyd. Edu-
kacyjne, Warszawa 1993 oraz „Obróbka tworzyw wielko-
cz¹steczkowych”, Wyd. Edukacyjne, Warszawa 1995
i 1996.

Imponuj¹ce s¹ tak¿e efekty Profesora w kszta³ceniu
kadry naukowej. Jest On promotorem 20 rozpraw doktor-
skich (w tym 2 obcokrajowców), przeprowadzonych
w ró¿nych uczelniach wy¿szych naszego kraju. Recenzo-
wa³ 28 rozpraw doktorskich, 15 rozpraw habilitacyjnych,
28 wniosków w sprawie powo³ania na stanowisko docen-
ta, profesora nadzwyczajnego, oraz nadania tytu³u profe-
sora nauk technicznych. Recenzowa³ kilkadziesi¹t projek-
tów badawczych oraz ponad 400 ró¿nych publikacji.
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Bardzo rozleg³a dzia³alnoœæ naukowa prof. Roberta
Sikory zwi¹zana by³a z polimerami oraz z tworzywami
polimerowymi i obejmowa³a: (a) problemy obróbki skra-
waniem i obróbki plastycznej tworzyw, zw³aszcza trud-
noobrabialnych; (b) podstawy teoretyczne i technologicz-
ne przetwórstwa tworzyw; (c) wp³yw warunków prze-
twórstwa na jakoœæ wytworów tworzywowych; (d) proce-
sy wyt³aczania jedno- i dwuœlimakowego konwencjonal-
nego oraz autotermicznego; (e) przetwórstwo tworzyw
uniepalnionych; (f) modyfikacjê fizyczn¹ tworzyw; (g) re-
cyrkulacjê materia³ow¹ tworzyw; (h) konstrukcjê maszyn
i urz¹dzeñ do przetwórstwa oraz obróbki tworzyw; (i)
w³aœciwoœci i zastosowanie tworzyw pierwotnych oraz
wtórnych; (j) rozdrabnianie, aglomerowanie, granulowa-
nie i ciêcie tworzyw.

Do najwa¿niejszych osi¹gniêæ naukowych Prof. Ro-
berta Sikory nale¿¹: (a) opracowanie nowej metody ba-
dañ konstrukcyjnych po³¹czeñ klejowych w uk³adzie me-
tal-kompozyt polimerowy, zwanej metod¹ oddzierania
obwodowego i okreœlenie kryteriów oceny jakoœciowej
tych po³¹czeñ, (b) sformu³owanie podstaw teoretycznych
i technologicznych dzia³ania œlimakowego uk³adu uplas-
tyczniaj¹cego z wykorzystaniem œrubowego uk³adu od-
niesienia oraz z zastosowaniem elementu obrotowego cy-
lindra, (c) opracowanie podstaw nowej konstrukcji i tech-
nologii uk³adu uplastyczniaj¹cego z aktywn¹ stref¹ row-
kowan¹, (d) okreœlenie warunków zwiêkszenia efektyw-
noœci sterowania i regulacji automatycznej procesu uplas-
tyczniania tworzyw polimerowych.

Prof. Robert Sikora jest autorem lub wspó³autorem
ponad 500 prac opublikowanych w 9 jêzykach obcych
oraz 24 ksi¹¿ek. Przedstawi³ te¿ wiele referatów na konfe-
rencjach i sympozjach krajowych oraz zagranicznych
w kilkunastu pañstwach œwiata. Jest równie¿ twórc¹ lub
wspó³twórc¹ ponad 80 patentów, w tym 8 zagranicznych,
co jest ewenementem w skali œwiatowej. Kierowa³ tak¿e
dziesiêcioma projektami badawczymi, finansowanymi ze
Ÿróde³ centralnych. Praca zbiorowa pod redakcj¹ prof.
Roberta Sikory pt.: „Przetwórstwo Tworzyw Polimero-
wych. Podstawy logiczne, formalne i terminologiczne”
Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006., jest
unikalnym dzie³em stanowi¹cym kompendium wiedzy
o przetwórstwie tworzyw polimerowych. Jej uniwersalny
charakter i olbrzymi ³adunek uporz¹dkowanej wiedzy,
a tak¿e staranna szata graficzna powoduj¹, ¿e jest ona
niezwykle cenn¹ pozycj¹ literaturow¹, adresowan¹ do
szerokiego krêgu naukowców, in¿ynierów, nauczycieli
akademickich, studentów i ludzi biznesu.

Wyniki prac naukowych prof. Roberta Sikory znalaz-
³y tak¿e zastosowanie praktyczne. Nale¿¹ do nich takie
prace, jak: „Regeneracja korpusów silników spalinowych
tworzywami sztucznymi” (1974 r.); „Badania procesu wy-
t³aczania autotermicznego tworzyw termoplastycznych”
(1995 r.); „Wyt³aczanie tworzyw termoplastycznych z jed-
noczesnym porowaniem œrodkami o endotermicznym
charakterze rozk³adu” (1996 r.); „Charakterystyka proce-

su wyt³aczania autotermicznego tworzyw termoplastycz-
nych” (1998 r.); „Oddzia³ywanie rury os³onowej na kabel
optotelekomunikacyjny w procesie jego instalowania”
(1998); „Modyfikacja antypirenami bezhalogenowymi
polietylenu wyt³aczanego” (2001); „Badania wp³ywu
konstrukcji strefy rowkowanej wyt³aczarki na efektyw-
noœæ procesu wyt³aczania” (2002 r.);

Powszechnie znane s¹ tak¿e dzia³ania Profesora na
rzecz integracji œrodowiska naukowego oraz popularyza-
cji osi¹gniêæ naukowych. Jest On twórc¹ Profesorskich
Warsztatów Naukowych „Przetwórstwo Tworzyw Poli-
merowych”, odbywaj¹cych siê corocznie, od 35 lat, w ró¿-
nych oœrodkach naukowych naszego kraju. By³ lub jest
cz³onkiem ró¿nych organizacji i towarzystw naukowych,
a w tym: Naczelnej Organizacji Technicznej w Bydgosz-
czy (cz³onek Zarz¹du Wojewódzkiego w latach 1973–
1976), Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego (1974–87),
Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (od 1977 r., gdzie
w latach 1984–1988 by³ zastêpc¹ Sekretarza Generalnego
tego Towarzystwa) oraz Polymer Processing Society (od
1985 r.). By³ tak¿e cz³onkiem Rad Naukowych takich, jak:
Rada Instytutu Technologii Budowy Maszyn Politechniki
Poznañskiej (1984–1987 r.), Rada Naukowa Instytutu In-
¿ynierii Materia³ów Polimerowych i Barwników w Toru-
niu (1995–2012 r.) oraz Rada Naukowa Instytutu Chemii
Przemys³owej w Warszawie (2008–2012 r.). Wchodzi³
w sk³ad Komitetów Redakcyjnych oraz Rad Programo-
wych czasopism Polimery (od 1987 r.), In¿ynieria Materia³o-
wa (1995–2006 r.) i przewodniczy³ Radzie Programowej
Przetwórstwa Tworzyw (1997–2015 r.).

Za osi¹gniêcia w pracy dydaktycznej, naukowej,
wdro¿eniowej oraz organizacyjnej prof. Robert Sikora
zosta³ odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Odznak¹ Hono-
row¹ przyznan¹ przez Prezesa Rady Ministrów „Za Za-
s³ugi dla Wynalazczoœci” oraz innymi licznymi medalami
i odznaczeniami, w tym trzykrotnie Z³otym Medalem
„Brussels Eureka”.

Bardzo trudno jest podsumowaæ osi¹gniêcia tak wy-
bitnej postaci, jak¹ jest prof. Robert Sikora. Ogromny do-
robek naukowy stanowi nieprzemijaj¹ce œwiadectwo
Jego olbrzymiej aktywnoœci twórczej. Stanowi tak¿e zna-
cz¹cy wk³ad do nauki zwi¹zanej z szeroko pojêtym prze-
twórstwem tworzyw polimerowych. Ma równie¿ olbrzy-
mi¹ wartoœæ poznawcz¹, szczególnie cenn¹ przy zg³êbia-
niu wiedzy o tworzywach polimerowych i ich przetwór-
stwie. Teraz Jego dzie³o z powodzeniem kontynuuje licz-
na rzesza wykszta³conych przez Niego pracowników
nauki i in¿ynierów.

Za to wszystko, co uczyni³eœ dla polskiej nauki i dla
nas, dziêkujemy Ci Drogi Profesorze, ¿ycz¹c wszelkiej
pomyœlnoœci, du¿o zdrowia, satysfakcji z dokonanych
osi¹gniêæ, pogody ducha i wielu lat ¿ycia.

W imieniu Cz³onków Rady Programowej
prof. dr hab. in¿. Marian ¯enkiewicz
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