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Edukacja i praca
[Nazywam się] Mirosław Kaczan, [urodziłem się] 6 listopada 1950 roku w Lublinie.
Szkołę podstawową [kończyłem] w Świdniku i po szkole podstawowej ukończyłem
szkołę zawodową, też w Świdniku. To była szkoła ta najstarsza w Świdniku, tam
mieściło się i liceum, i technikum mechaniczne później jeszcze dołączyło. To była
jedna szkoła.  Później  powstawały nowe szkoły,  tak że dzieci  były przerzucane i
początkowo nawet chodziłem, bodajże do drugiej, czy do trzeciej klasy, [do takiego]
baraku przy zakładzie. To był taki barak, gdzie już troszkę dzieci przybywało, jakby
rejonizacja taka była i  tam przez pewien okres chodziłem i później kończyłem w
szkole dwójce. To chyba nawet dzisiaj już nie istnieje, jakieś są biura, straż miejska,
jakaś administracja.
Szkoła zawodowa była przy WSK. To była zasadnicza szkoła zawodowa, ona się
mieściła w budynku przy WSK PZL. Tak się układało, że nie było za bogato w domu,
więc trzeba było szybko iść do pracy, przez to poszedłem do szkoły zawodowej i
rozpocząłem pracę.  Później  przyszedł  czas poboru wojskowego,  poszedłem do
wojska, przerwałem pracę. Rok nawet byłem odroczony ze względu na potrzeby,
wtedy pracy było bardzo dużo w fabryce. To był rok [19]70.
Już  w  szkole  były  zawody  wyuczane,  ja  byłem  szlifierzem,  skończyłem  klasę
szlifierską, było tak ustawione, że każda klasa była przystosowana do odpowiedniego
zawodu.  Akurat  ja  byłem  w  klasie  szlifierskiej,  no  i  w  tym  zawodzie  od  razu
rozpocząłem pracę po szkole.  [Pracowałem] do czasu,  kiedy mnie wyrzucono z
zakładu  po  wprowadzeniu  stanu  wojennego.  To  był  okres  przerwy,  kiedy
wykonywałem różne prace przez osiem lat. Wróciłem do WSK później jeszcze, był
[19]90 rok, jak wróciłem do WSK. To była ostatnia taka szansa powrotu, była ta
ponowna odwilż, związki zawodowe po okrągłym stole wracały do działalności.  I
wtedy kto chciał, to mógł wrócić do macierzystego zakładu. Wróciłem na stanowisko
szlifierza. Już jestem na emeryturze od 2011 [roku].
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