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Patologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk 
w Warszawie, początkowo jako starszy asystent 
(1957–1959), a następnie adiunkt (1959–1966) i do-
cent – kierownik Pracowni Biochemii (1966–1968). 
Stopień doktora nauk medycznych uzyskał 12 czerw-
ca 1959 na podstawie pracy nt. „Studia nad gazowym 

14 maja 2009 r. na Cmentarzu Rakowickim w Kra-
kowie pożegnaliśmy zmarłego 4 maja 2009 r. 

prof. dr. hab. n. med. Włodzimierza Bicza, wybitnego 
naukowca i nauczyciela akademickiego, twórcę i wie-
loletniego kierownika Zakładu Metabolizmu Leków 
Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej 
w Warszawie. W ostatniej drodze uczonemu towa-
rzyszyli pogrążona w żałobie Żona, Rodzina, Ucznio-
wie i Współpracownicy.

Włodzimierz Bicz urodził się 12 stycznia 1925 r. 
w Borysławiu, w powiecie drohobyckim, w woj. 
lwowskim. W 1936 roku ukończył szkołę podstawo-
wą w Mościcach pod Tarnowem. W okresie okupacji, 
w związku z zamknięciem polskich szkół średnich, 
kontynuował kształcenie w Państwowej Szkole 
Ogrodniczej (1940–1941) i Państwowej Szkole Han-
dlowej (1941–1942) w Tarnowie. W latach 1942–1944 
pracował jako robotnik w Państwowej Fabryce Związ-
ków Azotowych w Mościcach, kontynuując równo-
cześnie naukę na kompletach tajnego nauczania 
gimnazjalnego w Tarnowie. W lutym 1945 r. w wy-
zwolonym spod okupacji hitlerowskiej Tarnowie zło-
żył egzamin maturalny. W tym samym roku rozpoczął 
studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Jako wyróżniający się student, rozpoczął 
w 1947 r. wolontariat w Instytucie Ekspertyz Sądo-
wych w Krakowie. W roku 1948 podjął pracę w Zakła-
dzie Chemii Lekarskiej UJ, początkowo jako zastępca 
młodszego asystenta (1948–1949), a następnie młod-
szy asystent (1950–1951). W 1951 r. uzyskał dyplom 
lekarza  medycyny.

W latach pięćdziesiątych odbył służbę wojskową 
jako kierownik Pracowni Bakteriologii Wojskowego 
Laboratorium Sanitarno-Higienicznego w Krakowie 
oraz analityk w Centralnym Wojskowym Laborato-
rium Sanitarno-Higienicznym w Warszawie. W roku 
1953 ukończył specjalizację z zakresu analityki le-
karskiej. W roku 1957 rozpoczął pracę w Zakładzie 
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metabolizmem ludzkich leukocytów”. W roku 1965 
uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk me-
dycznych. Dwukrotnie (1958 i 1960/61) przebywał 
jako stypendysta PAN oraz strony duńskiej w Fibiger 
Laboratorium w Kopenhadze. W latach 1969–1971 
kierował Zakładem Chemii i Biochemii Akademii Wy-
chowania Fizycznego w Warszawie. W roku 1971 
rozpoczyna się trwający 20 lat, aż do przejścia na 
emeryturę, okres pracy na Wydziale Farmaceutycz-
nym Akademii Medycznej w Warszawie. Prof. dr hab. 
W. Bicz był organizatorem i kierownikiem Zakładu 
Metabolizmu Leków. W roku 1976 na zlecenie WHO 
wizytował Instytuty Toksykologii i Farmakologii w Re-
publice Federalnej Niemiec. Tytuł profesora nadzwy-
czajnego uzyskał w roku 1978 zaś tytuł profesora 
zwyczajnego w roku 1986.

Prace badawcze prof. Włodzimierza Bicza dotyczy-
ły problematyki oddychania komórkowego krwinek 
oraz komórek nowotworowych, toksyko-bioche-
mii tlenku węgla i związków fosforoorganicznych, 
wpływu czynników termicznych na metabolizm tle-
nowy, a także biotransformacji leków przy udzia-
le monooksygenaz z nadrodziny cytochromu P450.  
Dorobek naukowy prof. dr. hab. Włodzimierza 
 Bicza obejmuje ponad 90 prac doświadczalnych 

i przeglądowych, autorstwo i współautorstwo 5 mo-
nografii naukowych i podręczników oraz ponad 80 
komunikatów zjazdowych.

Prof. dr hab. Włodzimierz Bicz był członkiem Ko-
mitetu Biochemii i Biofizyki PAN, Komisji Biologii No-
wotworów PAN, Rady Naukowej Centrum Medycyny 
Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Rady Wydziału Far-
maceutycznego AM w Warszawie oraz wieloletnim, 
aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Bioche-
micznego. Prof. dr hab. Włodzimierz Bicz był człon-
kiem komitetów organizacyjnych i rad naukowych 
6 ogólnopolskich konferencji i zjazdów naukowych.

Za osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycz-
nej i organizacyjnej był wielokrotnie nagradzany – 
m.in. nagrodą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, 
 nagrodami Polskiej Akademii Nauk i nagrodami 
J.M. Rektora AM w Warszawie oraz odznaczany – 
m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej.

Pełni smutku żegnamy naszego Nauczyciela, 
zachowując na trwałe w pamięci obraz Człowieka 
o szlachetnym sercu i wielkim umyśle, niezwykle 
przyjaznego studentom i współpracownikom.
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