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WSPOMNIENIA

Mateusz Żmudziński

Krótkie wspomnienie o dr. hab. Juliuszu Ziomeckim - prof. nadzwyczajnym 
Uniwersytetu Wrocławskiego

 Juliusz Ziomecki był archeologiem klasycznym.  W 1959 r. ukończył 
studia w zakresie historii na Uniwersytecie Wrocławskim. Związany był kolejno                      
z Archiwum Państwowym, Muzeum Śląskim we Wrocławiu i Instytutem Historii 
Kultury Materialnej PAN w Warszawie. W 1963 r. obronił doktorat. Później trwale 
związał się z Uniwersytetem Wrocławskim. W 1973 r. w IHKM PAN w Warszawie 
habilitował się w zakresie archeologii. W 1974 r. awansowano go na stanowisku 
docenta na UWr.  Od 1977 roku, przez 12 sezonów wykopaliskowych kierował 
Ekspedycją Uniwersytetu Wrocławskiego w Novae w Bułgarii. Jego publikacje do-
tyczyły gliptyki, obróbki gliny, produkcji naczyń oraz wykorzystania źródeł ikono-
graficznych. Był autorem dwóch książek „Pracownie ceramiczne starożytnej Gre-
cji” (1965 r.) oraz „Les representations d” artisans sur les vases antiques” (1975 r.),  
szeregu rozdziałów w pracach zbiorowych oraz kilkudziesięciu artykułów i recen-
zji. Od 1991 r. pracował stanowisku profesora nadzwyczajnego UWr. Wypromował 
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przeszło 36 magistrów oraz dwoje doktorów. Chętnie udzielał się  w społecznie 
w różnych towarzystwach naukowych, w których sprawował odpowiedzialne 
funkcje, w tym m.in. w Polskim Towarzystwie Archeologicznym i Numizmatycz-
nym. Był jednym z założycieli SNAP we Wrocławiu. W latach 1981-1984 pełnił 
obowiązki dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UWr, a w latach 1988-
1990  - prodziekana. W latach 90. XX w. był kierownikiem Zakładu Historii Staro-
żytnej w Instytucie Historycznym UWr. Odznaczono go medalem PTA i w 1972 r. 
Srebrną Oznaką Ministerstwa Kultury i Sztuki ”Za opiekę nad zabytkami”. W 1988 r. 
został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2001 r. Medalem Komisji Eduka-
cji Narodowej. W 1998 r. przeszedł na emeryturę. 
 Poważnie zaangażował się po stronie Solidarności w reorganizację życia 
akademickiego na Uniwersytecie. Z tej samej antykomunistycznej strony wszedł 
też na jedną kadencję do Rady Miejskiej Wrocławia.
 Pozostawił po sobie opinię cenionego badacza, znakomitego dydaktyka, 
zaangażowanego społecznika, przykładnego męża i nieskazitelnego człowieka.

           

          


