Julian Zydorek

Ukończył Technikum Łączności Poznaniu. Jest również Absolwentem
Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.
W latach 1971‐1983, następnie po przerwie od 1989 r. – pracownik
Wielkopolskich Zakładów Teleelektronicznych Telkom‐Teletra.
Od września 1980 r. zaangażowany w działalność w „Solidarności”.
Przewodniczący Komitetu Założycielskiego w Telkom‐Teletrze. Członek Prezydium
MKZ Wielkopolska.
Julian Zydorek był kierownikiem działów informacji kolportażu oraz
założycielem pierwszej w kraju sieci bibliotek wydawnictw niezależnych przy KZ
(ponad 300 placówek w Wielkopolsce). Był również współzałożycielem
Wielkopolskiego KOWzP.
13 XII 1981 r. za swoją działalność został internowany w Ośrodku
Odosobnienia w Gębarzewie k. Gniezna, następnie osadzony w Ostrowie Wlkp. W
dniach 8‐21 marca 1982 r. uczestniczył w głodówce w Kwidzynie. 14 sierpnia 1982 r.
został dotkliwie pobity. Do 30 sierpnia 1982 r. nadal uczestniczył w głodówce
protestacyjnej, w grudnia 1982 r. został zwolniony.
W 1983 r. był sygnatariuszem listu do Sejmu PRL w sprawie uwolnienia
więźniów politycznych. W następstwie swojej działalności opozycyjnej w formie
represji został zwolniony z pracy.
Od 1983 r. zajmował się drukiem i kolportażem wydawnictw podziemnych.
Brał udział w organizowanych w Poznaniu demonstracjach antysystemowych.
W latach 1983‐1984 był wydawcą podziemnego miesięcznika „Rezonans”
oraz współtwórcą wydawnictwa Awers.
W kwietniu 1984 r. za swoją działalność opozycyjną został aresztowany,
zwolniony na mocy amnestii w czerwcu 1984 r. W latach 1984‐1989 członek
poznańskiej Międzyzakładowej Rady „Solidarności”.
W 1989 r. przywrócony do pracy w Telkom‐Teletrze, członek KZ ʺSʺ. W latach
1991‐1992 pracownik Ośrodka Karta Oddział Poznań, następnie w okresie 1992‐1994
wicedyrektor, następnie dyrektor poznańskiego Radia Obywatelskiego.
Współpracował z Oddziałowym Biurem Edukacji IPN w Poznaniu przy
realizacji regionalny projektu edukacyjnego dla licealistów w 30‐rocznicę
wprowadzenia stanu wojennego, którego finał odbył się w zeszłym roku 16 grudnia
2011 r. Autorzy najciekawszych relacji i ich opiekunowie odwiedzili wraz z
internowanymi działaczami „Solidarności” (min. Julianem Zydorkiem) więzienie w
Gębarzewie. Pan Zydorek pośredniczył w zaproszeniu innych internowanych do
wzięcia udziału w projekcie.
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