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Wstęp

Liban to dla Polaków nadal mało znany 
kraj, choć za sprawą popularności Św. Szar-
bela coraz częściej odwiedzany. Obecnie 
można do niego łatwo podróżować, korzy-
stając z bezpośredniego przelotu z Warsza-
wy do Bejrutu, który trwa trzy i pół godzi-
ny. Polacy mogą podróżować do Libanu 
z ważnym paszportem bez potrzeby posia-
dania wizy czy też rejestracji internetowej1. 

Głównym problemem badawczym, z po-
wodu którego istnieje potrzeba poznania sys-
temu edukacyjnego w Libanie oraz wiedzy, 
stosunku i świadomości Libańczyków do nie-
pełnosprawności, jest niski poziom wiedzy 
o tym temacie, szczególnie w polskojęzycz-
nej literaturze. Używanie skrótów myślowych 
połączonych z ropą naftową w odniesieniu 
do krajów Bliskiego Wschodu, która napę-
dza gospodarki takich krajów jak Kuwejt czy 
Dubaj, kreuje wrażenie, iż będzie to przyczy-
ną wysokiego wykształcenia społeczeństwa 
w tych państwach. Jednak to właśnie Liban, 
który nie posiada żadnych złóż ropy nafto-
wej ani innych naturalnych surowców, które 
mogłyby mu przynosić stały dochód, posiada 
najlepiej wykształcone społeczeństwo na te-
renie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. 
Prawie połowa mieszkańców posiada wyższe 
wykształcenie, a libańscy naukowcy, uczeni 
i publicyści pracują na całym świecie2. Liban 
jest też najbardziej tolerancyjnym i otwartym 
na świat krajem arabskim3.

1 Frymark, S., Kaszubskie ślady w Libanie, „Pomera-
nia”, kwiecień 2019, s.22-24.

2 https://polskiecedry.blogspot.com/p/republika-li-
banska.html, [dostęp: 2019.11.25].

3 Hasło: Lebanon https://en.wikipedia.org/wiki/Le-
banon [dostęp 2020.01.17]

Introduction

Lebanon is still a little-known country for 
Poles, although thanks to the popularity 
of St. Charbel it is increasingly visited. 
Nowadays, it is easy to travel to it, using 
a direct flight from Warsaw to Beirut, which 
takes three and a half hours. Poles can 
travel to Lebanon with a valid passport 
without a visa or online registration. 1 

The main research problem, due 
to which there is a need to get to know 
the educational system in Lebanon and 
the knowledge, attitude and awareness of 
the Lebanese people about their disability, 
is the low level of knowledge about this 
subject, especially in the Polish literature. 
The use of mental stereotypes connected 
with oil in relation to the Middle Eastern 
countries, which drives the economies 
of such countries as Kuwait and Dubai, 
creates the impression that this will 
be the cause of high education of the 
society in these countries. However, it is 
Lebanon, which does not have any oil or 
other natural resources that could bring 
it a steady income, which has the best 
educated society in the Middle East and 
North Africa. Almost half of the population 
has higher education and Lebanese 
scientists, scholars and publicists work 
all over the world.2 Lebanon is also the 
most tolerant and open in the world of all 
Arabian countries.3

1 Frymark, S., Kaszubskie ślady w Libanie (Kashubian 
Traces in Lebanon), [in:]„Pomerania”, kwiecień 2019, 
p. 22-24.

2 https://polskiecedry.blogspot.com/p/republika-li-
banska.html, [access: 2019.11.25].

3 Term: Lebanon https://en.wikipedia.org/wiki/Leba-
non [access: 2020.01.17]
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Badania zaprezentowane w tej pracy miały na celu przedstawienie systemu edukacyjnego 
Libanu oraz wiedzy i stosunku społeczeństwa do niepełnosprawności w kontekście braku ta-
kowej literatury na polskim rynku wydawniczym. Niniejsza praca ma za zadanie wypełnić tą 
lukę i przynajmniej skrótowo nakreślić temat. Przedstawiono też skrótowo charakterystyczne 
cechy oraz historię systemu edukacyjnego w tym kraju. Materiał badawczy uzyskano na miej-
scu z literatury, badań terenowych, wywiadów czy Internetu i przedstawiono je w rozdziałach 
1 i 3. Poznanie wiedzy Libańczyków o pedagogice specjalnej oraz ich stosunku do osób niepeł-
nosprawnych, wymagało przeprowadzenia badania terenowego. Kwestionariusz stworzony 
przez autora niniejszej pracy, z zawartymi w nim 16 pytaniami w języku arabskim i angielskim 
został rozprowadzony wśród przypadkowych, dorosłych mieszkańców Libanu. Pojęcia badaw-
cze oraz strategie, jakie przyjęto przy przeprowadzaniu badań, zostały wyjaśnione w 2 rozdzia-
le pracy.

1. System edukacyjny Libanu i jego rozwój

1.1. Republika Libańska – naród w niebezpieczeństwie

Tytuł tego podrozdziału jest zarazem tytułem książki Davida Gordona The Republic of Le-
banon4. Jest to jedno z nielicznych źródeł dostępnych w języku angielskim, które pomogło 
w przygotowaniu tej pracy, podejmujące temat skomplikowanej sytuacji w Libanie. Książka 
ukazuje historię kraju od momentu uzyskania niepodległości od Francji w 1943 roku do roku 
wydania w 1983, czyli jeszcze w czasie trwania wojny domowej z lat 1975-1990. Poświęca też 
trochę miejsca zagadnieniu edukacji w Libanie. 

W kwestii anglojęzycznej literatury, poświęconej edukacji w Libanie, na Uniwersytecie 
Amerykańskim w Bejrucie, udało się odnaleźć jedynie książkę autorstwa Lydii Haddad Tan-
nous o tytule The Administration of Public Elementary Education in Lebanon. Jest to praca ma-
gisterska wydana na tymże uniwersytecie w 1964 roku5. Stała się ona cennym źródłem in-
formacji, poświęconym rozwojowi edukacji Libanu w XX wieku.

O skromności literatury w interesującym autora niniejszej pracy temacie, zarówno 
w języku angielskim jak i arabskim, dało się słyszeć zarówno od pracowników biblioteki 
na Uniwersytecie Amerykańskim w Bejrucie jak i od rodziny jedynej, spotkanej przez au-
tora, osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim6.

4 Gordon, D., The Republic of Lebanon, (Nation in Jeopardy), Westview Press • Boulder, Colorado, Croom Helm • 
London and Canberra 1983.

5 Haddad Tannous, L., The Administration of Public Elementary Education in Lebanon, American University Beirut 1964.
6 Wywiad autora pracy z rodziną, (matka i trzech synów) na lotnisku w Bejrucie z dnia 8 stycznia 2020.

The research presented in this paper was aimed at presenting the educational system 
of Lebanon and the knowledge and attitude of society towards disability in the context of 
the lack of such literature on the Polish publishing market. This work aims to fill this gap 
and at least briefly outline the topic. It also briefly presents the characteristics and history 
of the educational system in this country. The research material was obtained on the spot 
from literature, field research, interviews or the Internet and is presented in chapters 1 and 
3. Learning about the knowledge of Lebanese about special education and their attitude 
towards disabled people required field research. The questionnaire created by the author 
of this paper, with 16 questions in Arabic and English, was distributed to random adult 
Lebanese. The research concepts and strategies adopted in the research are explained in 
chapter 2.

1. The Lebanese Education System and its Development

1.1. The Republic of Lebanon - a Nation in Jeopardy 

The title of this subsection is also the title and subtitle of David Gordon’s book The 
Republic of Lebanon.4 It is one of the few sources available in English that helped to prepare 
this work, addressing the complex situation in Lebanon. The book shows the history of 
the country from the moment of independence from France in 1943 to the year of its 
publication in 1983, i.e. during the civil war of 1975-1990. It also devotes some space 
to the issue of education in Lebanon. 

As far as English-language literature typically dealing with education in Lebanon is 
concerned, only one book by Lydia Haddad Tannous entitled The Administration of Public 
Elementary Education in Lebanon can be found at the American University of Beirut. It is 
a master thesis published at the same university in 1964.5 It has become a valuable source 
of information on the development of Lebanon education in the 20th century.

About the lack of the literature on the subject of this work, both in English and Arabic, 
has been heard from both the library staff at the American University of Beirut and from 
the family of the only one met by the author disabled person in a wheelchair.6

4 Gordon, D., The Republic of Lebanon, (Nation in Jeopardy), Westview Press • Boulder, Colorado, Croom Helm • 
London and Canberra 1983.

5 Haddad Tannous, L., The Administration of Public Elementary Education in Lebanon, American University Beirut 1964.
6 Interview of the author with family (mother and 3 sons), at the airport of Beirut from January 8th 2020.
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1.2. Edukacja w Libanie do 1964 roku

Liban posiada bardzo starą tradycję nauczania sięgającą czasów fenickich, idąc dalej poprzez 
czasy rzymskie, greckie, arabskie, otomańskie aż do czasów francuskiego kolonializmu i uzy-
skania niepodległości7 w 1943 roku. Ciekawostką jest, iż szkoły prywatne powstały w Libanie 
przed szkołami publicznymi, dlatego te pierwsze miały znaczący wkład w budowanie admini-
stracji tych drugich. Przez szkoły prywatne rozumie się te, które są finansowane i administro-
wane przez osoby prywatne lub grupy osób, związki wyznaniowe lub świeckie, zagraniczne 
lub rodzime. Szkoły publiczne natomiast, to te finansowane przez administrację rządową8.

1.2.1. Szkoły prywatne
Szkoły prywatne możemy podzielić na cztery główne grupy: francuskie, amerykańskie, bry-

tyjskie i rodzime9. Najwięcej szkół powołał do życia francuski kolonializm. Już pod koniec XVI 
wieku i na początku XVII wieku, francuscy misjonarze tacy jak Franciszkanie, Kapucyni i Jezuici 
przybyli do Syrii i Libanu tworząc placówki edukacyjne. Pracownikami takich szkół byli zarów-
no Francuzi, jak i Libańczycy. Francuski Uniwersytet Świętego Józefa, został założony w Bejrucie 
już w 1875 roku10. Jeszcze pod władzą reżimu otomańskiego szkoły francuskie były zarządza-
ne bezpośrednio z Paryża przez obywateli francuskich w Libanie, a lokalne władze w Bejrucie 
nie miały żadnego wpływu na działanie francuskich szkół. Amerykańscy misjonarze rozpoczę-
li pracę w tej części świata w 1822 roku. Wśród pierwszych działaczy były takie osoby jak Daniel 
Bliss i Ely Smith. Pierwszą amerykańską szkołę dla chłopców otwarto w 1825 roku, a dla dziew-
cząt w 1830 roku. Później nazwano tę szkołę American School for Girls in Beirut11. W 1866 roku 
powstał American University of Beirut (pol. Uniwersytet Amerykański w Bejrucie). Podczas trwa-
nia reżimu otomańskiego, zarówno szkoły francuskie, amerykańskie czy brytyjskie były zarzą-
dzane bezpośrednio z tych krajów. Natomiast w czasie francuskiego kolonializmu w Libanie, 
szkoły amerykańskie i brytyjskie miały problemy z funkcjonowaniem. Były mniej popularne 
wśród Libańczyków niż szkoły francuskie12. Po drugiej wojnie światowej sytuacja się zmieniła 
i szkoły amerykańskie oraz brytyjskie były bardziej faworyzowane13.

Pierwszą prywatną libańską szkołę założono w 1789 roku. Powstała ona w miejscowości 
Ayn Waraqah z inicjatywy patriarchy Maronickiego. Później wiele innych szkół zakładano 
na podobnej koncepcji religijnej14. 

7 Haddad Tannous, L., The Administration of Public Elementary Education in Lebanon, American University Beirut 
1964, s. 5.

8 Ibid. s. 6.
9 Ibid.
10 Ibid. s. 7.
11 Ibid. s. 8.
12 Ibid. s. 9.
13 Ibid. s. 10.
14 Ibid.

1.2. Education in Lebanon Until 1964

Lebanon has a very old teaching tradition dating back to Phoenician times, going 
further through Roman, Greek, Arabic, Ottoman times until French colonialism and 
independence7 in 1943. It is interesting to note that private schools were established in 
Lebanon before public schools, so the former had a significant contribution in building 
the administration of the latter. Private schools are those that are funded and administered 
by individuals or groups of individuals, religious or secular associations, foreign or local. 
Public schools are those financed by the government administration.8

1.2.1. Private Schools
Private schools can be divided into four main groups: French, American, British and 

native9. Most schools were established by French colonialism. As early as the end of the 
16th century and the beginning of the 17th century, French missionaries such as the 
Franciscans, Capuchins and Jesuits came to Syria and Lebanon to create educational 
establishments. The staff of such schools were both French and Lebanese. The French 
University of St Joseph was founded in Beirut as early as 1875.10 Under the Ottoman 
regime, French schools were managed directly from Paris by French citizens in Lebanon, 
and the local authorities in Beirut had no influence on the operation of French schools. 
American missionaries began working in this part of the world in 1822. Among the first 
activists were Daniel Bliss and Ely Smith. The first American school for boys was opened in 
1825 and for girls in 1830. This school was later named American School for Girls in Beirut.11 
In 1866 the American University of Beirut was founded. During the Ottoman regime, both 
French, American and British schools were managed directly from these countries. During 
the French colonialism in Lebanon, however, American and British schools had problems 
with functioning. They were less popular with the Lebanese than French schools.12 After 
the Second World War the situation changed and American and British schools were more 
popular.13

The first private Lebanese school was established in 1789. It was founded in Ayn 
Waraqah on the initiative of Patriarch Maronite. Later, many other schools were founded 
on a similar religious concept.14

7 Haddad Tannous, L., The Administration of Public Elementary Education in Lebanon, American University Beirut 
1964, p. 5.

8 Ibid. p. 6.
9 Ibid.
10 Ibid. p. 7.
11 Ibid. p. 8.
12 Ibid. p. 9.
13 Ibid. p. 10.
14 Ibid.
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1.2.2. Szkoły publiczne
Historię szkół publicznych w Libanie trudno badać ze względu na brak informacji źró-

dłowych. Można podzielić ją na trzy okresy czasowe: otomański, francuski oraz okres 
niepodległości15. 

Do końca XIX wieku reżim otomański z siedzibą w Istambule nie prowadził spójnej po-
lityki edukacyjnej. Ogólnie traktowano szkoły muzułmańskie jako placówki rządowe. 
Szkolnictwo w tych czasach można podzielić na trzy kategorie: muzułmańskie libańskie, 
niemuzułmańskie świeckie, niemuzułmańskie religijne i zagraniczne szkoły, głownie fran-
cuskie i amerykańskie, zazwyczaj misjonarskie szkoły16.

W 1869 roku turecki rząd opublikował pierwsze regulacje edukacyjne, kreowane 
na wzór europejskich. Prawo wyraźnie dzieliło szkoły na prywatne i publiczne. Więk-
szość kadry ówczesnych szkół publicznych była absolwentami szkół w Istambule. Eduka-
cja w szkołach publicznych charakteryzowała się niską jakością nauczania, w porównaniu 
do szkół prywatnych17.

Po pierwszej wojnie światowej francuski mandat w Libanie kształtował szkoły na wzór 
francuskich doświadczeń18. 

1.2.3. Liczba szkół: publicznych, libańskich i zagranicznych w roku 
1924 i 1942

Poniższa tabela przedstawia rozwój szkół w Libanie, przedstawiając ich liczbę w roku 
1924, a następnie w 1942. Trzeba pamiętać, że szkoły publiczne w tym czasie były tylko 
na poziomie podstawowym19.

1.2.4. Tabela 1. Liczba szkół: publicznych, libańskich 
i zagranicznych w roku 1924 i 1942

Rok Szkoły publiczne Szkoły libańskie 
prywatne

Zagraniczne prywatne 
szkoły

Razem

liczba liczba liczba liczba 

1924 117 762 98 977

1942 267 986 326 1579

Źródło: Opracowano na podstawie tabelki z: Haddad Tannous, L., The Administration of Public Ele-
mentary Education in Lebanon, American University Beirut 1964, s. 15.

15 Ibid. s. 12.
16 Ibid. s. 12 – 13.
17 Ibid. s. 14.
18 Ibid.
19 Ibid. s. 15 – 16.

1.2.2. Public Schools
The history of public schools in Lebanon is difficult to investigate due to the lack 

of source information. It can be divided into three time periods: Ottoman, French and 
Independence.15 

Until the end of the 19th century, the Ottoman regime based in Istanbul did not have 
a coherent educational policy. Muslim schools were generally treated as government 
institutions. Education at that time can be divided into three categories: Muslim Lebanese, 
non-Muslim secular, non-Muslim religious and foreign schools, mainly French and 
American, usually missionary schools.16

In 1869, the Turkish government published the first educational regulations, created on 
the basis of European models. The law clearly divided schools into private and public. Most 
of the staff of the then public schools were graduates of Istanbul schools. Education in 
public schools was characterized by low quality of teaching, compared to private schools.17

After the First World War, the French mandate in Lebanon shaped schools along the 
lines of the French experience.18

1.2.3. Number of Schools: Public, Lebanese and Foreign in 
1924 and 1942

The table below shows the development of schools in Lebanon, showing their number 
in 1924 and then in 1942. It should be noted that public schools at that time were only at 
primary level. 19

1.2.4.  Table 1. Number of Schools: Public, Lebanese and Foreign in 
1924 and 1942

Year Public Schools Lebanese Private  
Schools

Foreign Private  
Schools

Total

Number Number  Number Number

1924 117 762 98 977

1942 267 986 326 1579

Source: Prepared based on table from: Haddad Tannous, L., The Administration of Public Elementary 
Education in Lebanon, American University Beirut 1964, p. 15.

15 Ibid. p. 12.
16 Ibid. p. 12 – 13.
17 Ibid. p. 14.
18 Ibid.
19 Ibid. p. 15 – 16.
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Lata 1924 – 1942 charakteryzują się znaczącym wzrostem liczby szkół. Dla szkół pry-
watnych były to też szkoły wyższe. Pierwsza wyższa publiczna uczelnia, powstała dopie-
ro w 1949 roku20.

Po uzyskaniu przez Liban niepodległości w roku 1943 i powołaniu ministerstwa eduka-
cji, nastąpiły zmiany w programie nauczania szkół publicznych. W wyniku głównych zało-
żeń wprowadzono następujące poprawki:
1. Język arabski stał się głównym językiem w szkołach publicznych.
2. Językiem obcym wymaganym przez rząd do egzaminów był francuski. Po roku 

1949 można było dokonać wyboru między francuskim a angielskim.
3. Położono większy nacisk, zarówno w szkołach publicznych jak i prywatnych na nauczanie 

języka arabskiego, libańskiej historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie21.
W roku 1943 liczba publicznych szkół podstawowych wynosiła 304. Natomiast w roku 

1962 już 106122. Jest to wzrost o około 40 szkół na rok.

1.3. Edukacja w Libanie do roku 1983.

Wiele problemów zakorzenionych w libańskim społeczeństwie można upatrywać w sys-
temie edukacyjnym23. Halim Barakat w swojej publikacji Lebanon in Strife (1977) wskazuje, 
że w przededniu wojny domowej w Libanie (1975), większość chrześcijańskich studentów 
uniwersyteckich była wrogo nastawiona do Palestyńczyków. Z drugiej strony, większość 
studentów muzułmańskich była pro palestyńska24.

Szkoły publiczne uważano za gorsze od szkół prywatnych. W roku 1964 40% uczniów uczęsz-
czało do publicznych szkół podstawowych i średnich. Natomiast w roku 1970 już 84% szkół 
podstawowych było szkołami niepodlegającymi rządowi. Prawie cała kadra nauczycielska 
szkół publicznych nie posiadała wystarczającego wykształcenia. Uniwersytet Libański, w roku 
1960, zatrudniał w pełnym wymiarze jedynie siedmioro wykładowców. Chrześcijańskie insty-
tucje cały czas wspierały prywatną edukację i broniły się przed ograniczeniami ze strony edu-
kacji publicznej. Artykuł 10 Konstytucji gwarantował wolność edukacji, też nadzór nad progra-
mem nauczania, co jednak było nieefektywne i nie zmieniło się do załamania w 1975 roku25.

Dla libańskiej edukacji jest to też czas, gdy język francuski jest tak samo libański jak arabski. 
Natomiast angielski jest postrzegany jako język komercji26. Są to typowe problemy narodów 
szukających własnej tożsamości po długim okresie obcego panowania. 

20 Ibid. s. 16.
21 Ibid. s. 17.
22 Ibid. s. 18.
23 Gordon, D., The Republic of Lebanon, (Nation in Jeopardy), Westview Press • Boulder, Colorado, Croom Helm • 

London and Canberra 1983, s. 49.
24 Ibid. 
25 Ibid. s. 49 – 50.
26 Ibid. s. 51.

The years 1924 - 1942 are characterized by a significant increase in the number of schools. 
The private schools also filled the role of a university. The first public higher education 
institution was established only in 1949.20

After Lebanon gained its independence, in 1943, and the Ministry of Education was 
established, there were changes in the curriculum of public schools. As a result of the 
main assumptions, the following amendments were made:
1. Arabic became the main language in public schools.
2. French was the foreign language required by the government for examinations. After 

1949, a choice between French and English was possible.
3. Greater emphasis was placed, both in public and private schools, on teaching Arabic, 

Lebanese history, geography and social knowledge.21

In 1943 the number of public primary schools was 304, while in 1962 there were already 
1061.22 This is an increase of about 40 schools per year.

1.3. Education in Lebanon Until 1983.

Many of the problems rooted in Lebanese society can be seen in the following ways 
in the education system.23 Halim Barakat in his publication Lebanon in Strife (1977) 
points out that on the eve of the Lebanon Civil War (1975), most Christian university 
students were hostile to Palestinians. On the other hand, most Muslim students were 
pro-Palestinian.24

Public schools were considered inferior to private schools. In 1964, 40% of students 
attended public primary and secondary schools. By 1970, however, 84% of primary schools 
were already non-government schools. Almost the entire teaching staff of public schools 
did not have sufficient education. In 1960, the University of Lebanon employed only 
seven full-time lecturers. Christian institutions continued to support private education 
and defended themselves against the limitations of public education. Article 10 of the 
Constitution guaranteed freedom of education and supervision of the curriculum, but this 
was ineffective and did not change until 1975.25

For Lebanese education it is also the time when the French language is as Lebanese 
as Arabic. English, on the other hand, is seen as the language of commerce.26 These are 
typical problems of nations seeking their own identity after a long period of foreign rule. 

20 Ibid. p. 16.
21 Ibid. p. 17.
22 Ibid. p. 18.
23 Gordon, D., The Republic of Lebanon, (Nation in Jeopardy), Westview Press • Boulder, Colorado, Croom Helm • 

London and Canberra 1983, p. 49.
24 Ibid. 
25 Ibid. p. 49 – 50.
26 Ibid. p. 51.
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1.3.1. Tabela 2. Szkoły i studenci w Libanie w roku 1978.
Liczba szkół Liczba 

uczniów
Liczba 

nauczycieli

Szkoły publiczne

Podstawowe pierwszego stopnia 740 202,913

Podstawowe drugiego stopnia 549 77,161 17,077

Średnie 65 18,240

Szkoły prywatne

Przedszkola i podstawowe pierwszego stopnia 742

Górna podstawowa i podstawowa drugiego stopnia 390 366,987 16,168

Uniwersytety

American University at Beirut (angielski) 4,600 500

Beirut Arab University (arabski) 27,000 180

Lebanese University (arabski) 14,826 733

Saint Joseph (francuski) 5,663 479

University of Kaslik (arabski) 510 230

Źródło: Opracowano na podstawie tabelki z: Gordon, D., The Republic of Lebanon, (Nation in Je-
opardy), Westview Press • Boulder, Colorado, Croom Helm • London and Canberra 1983, s. 52.

1.3.2. Edukacja w tle wybuchu wojny domowej w Libanie 
1975-1990

Następnym ważnym czynnikiem dla libańskiego społeczeństwa była tak zwana „eduka-
cyjna eksplozja” po uzyskaniu niepodległości. Gdy zaczęła wzrastać liczba absolwentów 
uczelni, oczekiwali oni polepszenia swego statusu materialnego i społecznego. Niebez-
pieczna sytuacja w kraju, gdzie ekonomia i gospodarka nie jest w stanie zapewnić do-
brej pracy czy w ogóle pracy, to sytuacja sprzyjająca radykalizacji. Spowodowała ona wie-
le protestów zarówno na kampusach uniwersyteckich, jak i ulicy libańskiej, szczególnie 
w latach 70. Najbardziej problematycznym dla rządu był Uniwersytet Libański, w którym 
w roku 1970 miał miejsce czterdziestodniowy strajk studencki, a w 1973 marsz na Parla-
ment Libański. Domagano się obniżenia opłat, wzrostu dotacji studenckich czy porzuce-
nia planów zwiększenia wymagań akademickich dla uzyskania dyplomu. Postulaty jedne-
go skrzydła zazwyczaj nie szły w parze z postulatami drugiego27. 

27 Ibid. s. 52-53.

1.3.1. Table 2. Schools and Students in Lebanon in 1978.
Number of 

Schools
Number of 
Students

Number of 
Teachers

Public Schools

First-level basic 740 202,913

Secondary basic 549 77,161 17,077

Middle 65 18,240

Private Schools

Kindergartens and Primary Schools of the First Degree 742

Upper Primary and Lower Secondary Primary 390 366,987 16,168

Universities

American University at Beirut (English) 4,600 500

Beirut Arab University (Arabian) 27,000 180

Lebanese University (Arabian) 14,826 733

Saint Joseph (French) 5,663 479

University of Kaslik (Arabian) 510 230

Source: Prepared based on table from: Gordon, D., The Republic of Lebanon, (Nation in Jeopardy), 
Westview Press • Boulder, Colorado, Croom Helm • London and Canberra 1983, p. 52.

1.3.2. Education in the Background of the Outbreak of Civil War in 
Lebanon 1975-1990

Another important factor for Lebanese society was the so-called “educational explosion” 
after independence. When the number of graduates began to increase, they expected 
their material and social status to improve. A dangerous situation in a country where the 
economy is unable to provide good work or any work at all is conducive to radicalization. 
It caused many protests both on university campuses and on Lebanese streets, especially 
in the 1970s. The most problematic for the government was the University of Lebanon, 
where a 40-day student strike took place in 1970 and a march to the Lebanese Parliament 
in 1973. There were demands for a reduction in fees, an increase in student subsidies or 
the abandonment of plans to increase academic requirements for obtaining a diploma. 
The demands of one wing usually did not go hand in hand with those of the other.27 

27 Ibid. p. 52-53.
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Wybuch wojny domowej miał wiele przyczyn, a poprzedzały ją nie tylko protesty stu-
denckie, ale też niepokojące kwestie z sąsiadami Libanu. Rajdy obcych wojsk na teryto-
rium Libanu, bombardowania, zamachy na obiekty strategiczne jak fabryki czy lotnisko, 
a także starcia wewnętrznych antagonistów. Dramatycznym wydarzeniem, które rozpaliło 
ogień wojny domowej, było wysadzenie w powietrze autobusu wypełnionego Palestyń-
czykami dnia 13 kwietnia 1975. Zginęło dwadzieścia siedem osób, co w konsekwencji do-
prowadziło do eksplozji nienawiści28. 

Przebieg wojny doprowadził kraj do gospodarczej zapaści. Podczas jej trwania nie-
ustannie zmieniały się sojusze, strony odgrodziły się barykadami i strefami, których prze-
kroczenie groziło utratą życia. Stolica kraju, Bejrut, zamieniała się w ruinę29.

28 Ibid. s. 104-106.
29 Hasło: Wojna domowa w Libanie https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_domowa_w_Libanie [dostęp: 

2020.03.22].

The outbreak of the civil war had many causes, and it was preceded not only by student 
protests, but also by issues of concern with Lebanese neighbors. Rallies of foreign troops 
on Lebanese territory, bombings, assaults on strategic objects such as factories or airport, 
as well as clashes of internal antagonists. The dramatic event that ignited the fire of the 
civil war was the blowing up of a bus filled with Palestinians on April 13, 1975. Twenty-
seven people died, which led to an explosion of hatred.28 

The course of the war led the country into economic collapse. During the war, alliances 
were constantly changing, the parties were separated by barricades and zones that 
threatened their lives. The capital city, Beirut, turned into ruin.29

28 Ibid. s. 104-106.
29 Term: Wojna domowa w Libanie https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_domowa_w_Libanie [access: 

2020.03.22].

Ilustracja 1. „The Egg” (Metropole Cinema) to ruiny-monument w samym centrum Bejrutu, pozo-
stałość po walkach w czasie wojny domowej. Fot. Stanisław Frymark 2019.

Image 1. “The Egg” (Cinema Metropole) is a ruin-monument in the very center of Beirut, a remnant 
of the fighting during the civil war. Photo: Stanisław Frymark 2019.
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1.4. Edukacja w Libanie w latach 1990-2020

Obecnie Liban podzielony jest na sześć gubernatorstw: Bejrut, Dżabal Lubnan, Dys-
trykt Północny, Al-Bika, An-Nabatijja, Dystrykt Południowy. Okres 1990-2020 to odbudo-
wa nie tylko zniszczonego wojna domową państwa, ale też zniszczonego centrum Bejru-
tu, gdzie do dziś dnia można spotkać poszarpane eksplozjami budynki. 

Poniższa mapa wskazuje udział poszczególnych typów szkół w libańskim systemie edu-
kacyjnym według Centralnej Administracji Statystycznej na rok szkolny 2007/200830. 

30 Źródło statystyczne: http://www.cas.gov.lb/index.php/thematic-maps-en#education-maps [dostęp: 2020.03.22]. 

1.4. Education in Lebanon 1990-2020

Lebanon is currently divided into six governorates: Beirut, Jebal Ljubljana, North District, 
Al-Bika, An-Nabatijja, South District. The period 1990-2020 is the reconstruction not only 
of the destroyed state, but also of the destroyed center of Beirut, where to this day you can 
still see the buildings that have been destroyed by explosions. 

The map below shows the share of particular types of schools in the Lebanese 
educational system according to the Central Statistical Administration for the school year 
2007/2008.30 

30 Statistical source: http://www.cas.gov.lb/index.php/thematic-maps-en#education-maps [access: 2020.03.22]. 

Image 2. Share of individual schools in the Lebanese educational system 2007/2008. Source: 
Prepared on the basis of: http://www.cas.gov.lb/index.php/thematic-maps-en#education-maps 
[access: 2020.03.22].

Ilustracja 2. Udział poszczególnych szkół w libańskim systemie edukacyjnym 2007/2008. Źródło: 
Opracowano na podstawie: http://www.cas.gov.lb/index.php/thematic-maps-en#education-maps 
[dostęp: 2020.03.22].
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Jak wskazuje mapa, udział sektora publicznego jest stosunkowo niewielki i w żadnym 
z gubernatorstw nie stanowi większości. 

Jak wynika z badań terenowych, wszystkie szkoły specjalne w Libanie są szkołami prywat-
nymi. Jedną z kilku, które udało się odwiedzić podczas badań terenowych w 2019 i 2020, jest 
Instytut Ojca Andewega dla Niesłyszących (an. The Father Andeweg Institute for the Deaf31). 
Placówka ta powstała już w 1957 roku z inicjatywy dr. Andego Andewega, misjonarza, który 
przybył do Libanu rok wcześniej i nawiązał kontakt z osobami niesłyszącymi, stwarzając dla 
nich na początku klub, w którym mogli się spotykać32.

Podsumowanie rozdziału
Liban posiada bardzo długą historię nauczania, sięgającą już czasów fenickich. Zasadniczymi pro-

blemami edukacji libańskiej jest turbulentna historia, gdzie jedna okupacja następowała po poprzed-
niej i wprowadzała inny ustrój, język, obyczaje czy propagowała inną religię. Ciągle napięta sytuacja 
w Libanie, jak i konflikty militarne w sąsiednich krajach, napływ uchodźców dodatkowo przyczynia-
ją się do pogłębiania różnic i antypatii. Zróżnicowanie etniczne, religijne i narodowościowe, a także 
mentalne wśród tych grup nie sprzyja rozwojowi jednolitego systemu edukacyjnego, dostępnego 
dla wszystkich w tej samej mierze, jak i nie będącego w konflikcie z przekonaniami innych grup33.

31 http://www.faid-lb.org/ [dostęp: 2020.03.22]. 
32 Ibid.
33 Gordon, D., The Republic of Lebanon, (Nation in Jeopardy), Westview Press • Boulder, Colorado, Croom Helm • 

London and Canberra 1983, s. 49-55

As the map shows, the share of the public sector is relatively small and in none from the 
governorates is a majority. 

According to field research, all special education schools in Lebanon are private. One of 
the few that were visited during the field research in 2019 and 2020 is the Father Andeweg 
Institute for the Deaf.31 This institute was established as early as 1957 on the initiative of 
Dr. Ande Andeweg, a missionary who had arrived in Lebanon a year earlier and made 
contact with deaf people, creating a club for them to meet at first.32

Chapter Summary
Lebanon has a very long history of teaching, dating back to Phoenician times. The main problems 

of Lebanon’s education are the turbulent history, where one occupation followed the previous one 
and introduced a different system, language, customs or promoted a different religion. The constant, 
tense situation in Lebanon, as well as military conflicts in neighboring countries, the influx of refugees 
additionally contributes to deepening differences and antipathy. Ethnic, religious and national diversity, 
as well as diversity in mentality among these groups, do not foster the development of a uniform 
educational system that is accessible to all to the same extent as it is not in conflict with the beliefs of 
other groups.33

31 http://www.faid-lb.org/ [access: 2020.03.22]. 
32 Ibid.
33 Gordon, D., The Republic of Lebanon, (Nation in Jeopardy), Westview Press • Boulder, Colorado, Croom Helm • 

London and Canberra 1983, p. 49-55
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2. Metodologia badań
Metodologia badań to nauka o działalności naukowej i metodach, obejmujących spo-

soby przygotowania, a także prowadzenia naukowych badań i opracowania uzyskanych 
wyników, budowy naukowych systemów, ponadto utrwalenie w piśmie i w mowie osią-
gnięć naukowej pedagogiki. Pod względem zakresu użycia, wyróżnia się ogólną me-
todologię, która zajmuje się problemami ogólnymi metod jak i naukowych systemów 
oraz szczegółową metodologię badającą metody, a także systemy nauk wybranych np.: 
pedagogicznych34.

2.1. Przedmiot i cel badań

Przedmiot badań definiuje rodzaj badań, jakie będziemy prowadzić. Przedmiot badań 
to zadanie do wykonania. Celem badań według Tadeusza Pilcha jest poznanie interesują-
cego nas zagadnienia. Celem badania jest odpowiedź na pytanie: w jakim celu badamy? 
Oraz co przez dane badanie chcemy osiągnąć?35

Ze względu na przedmiot i cel badań wyróżniamy:
1.  Badania ilościowe – umożliwiają uśrednienie wyników badanej populacji, będącej 

przedmiotem badania. 
2.  Badania jakościowe - badania tak zwane swobodne, pozwalają wytłumaczyć motywy, 

postawy jak i preferencje badanych osób. Wyjaśniające badania z uwagi na metody sto-
sowane oraz techniki, mogą być synonimem badań jakościowych36.
Przedmiotem pracy jest wiedza i stosunek Libańczyków do problemu niepełnospraw-

ności. 
Tematyka nie znajduje w polskiej literaturze żadnej publikacji, którą udało by się odna-

leźć podczas prowadzenia prac nad tą publikacją i poszukując materiałów źródłowych. 
Dlatego jednym z celów wtórnych była naprawa tego braku w literaturze polskiej. Pod-
czas badań, okazało się, że podobny deficyt występuje również w literaturze libańskiej. 
W tej sytuacji celem badań było określenie stanu wiedzy i stosunku Libańczyków do kwe-
stii niepełnosprawności.

Badanie miało charakter eksploracyjny, z tej przyczyny, do niniejszej pracy nie przed-
stawiono żadnych hipotez badawczych, a samo badanie miało na celu przedstawić stan 
wiedzy, sądy, podejście i nastawienie Libańczyków do problematyki pedagogiki specjal-
nej oraz niepełnosprawności. 

34 Rubacha, K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008, s.5.
35 Pilch, T., Bauman, T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 2001,s. 48,49.
36 Tamże, s. 68-70.

2. Research Methodology
The methodology of research is the science of scientific activity and methods covering the 

ways of preparing and also conducting scientific research and development of the obtained 
results, building scientific systems, as well as the consolidation in writing and in speech of the 
achievements of scientific pedagogy. In terms of the scope of use, there is a general methodology, 
which deals with general problems of methods and scientific systems, and a detailed 
methodology for researching methods and systems of selected sciences, e.g.: pedagogical.34 

The methodology of research is called, the science of principles together with the methods 
of research behavior indicated as well as applied in pedagogy. The methodology is practiced 
in a normative and descriptive way, allowing to present both applied and postulated principles 
of research. Defined research is presented in it, at the same time it postulates a more efficient 
application in the sciences of pedagogical subjects.

2.1. Subject Matter and Purpose of the Research

The subject of the research defines the type of research we will conduct. The subject of the 
research is a task to be performed. Scientific research is a variety of activities that will serve us 
to read in a precise, exhaustive and reliable way to research a chosen reality. The research serves 
to achieve the chosen goal. According to Tadeusz Pilch, the aim of the research is to get to know 
the issue that interests us. The aim of the research is to answer the question: for what purpose 
do we research? And what do we want to achieve through this research?35

We distinguish ourselves by the subject and purpose of the research:
1. Quantitative research - it makes it possible to average the results of the research being the subject 

of the study for the entire surveyed population. When doing so, we can use standardized tools 
(usually questionnaires or interview questionnaires). Usually conducted on large, representative 
samples. The results are analyzed using statistical methods. The research should be aimed at 
giving the analyzed facts specific measures. Quantitative research in general allows to answer 
the questions: what? who? how much? They are always used when the main goal of the project 
is to obtain information on the frequency of the examined phenomenon and its size.

2. Qualitative research - the so-called free research, allows to explain the motives, attitudes and 
preferences of the examined persons. The main purpose of qualitative research is to better 
analyze the opinions, behavior and attitudes of the surveyed persons. In general terms, they 
allow us to answer such questions: why? how? Qualitative research is no longer subject to such 
representativeness requirements, so it can be conducted on small, time-limited research 
samples. The research tools used in qualitative research do not have a standardized form, 
as they must allow for the recording of any, in large volumes, as well as comprehensive and 

34 Rubacha, K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008, p.5.
35 Pilch, T., Bauman, T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 2001,p. 48,49.
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2.2. Problemy badawcze

Poznanie przez naukowca badawczych problemów jest pierwszym wymaganiem 
do podjęcia wszystkich działań naukowych, które określają zakres i cel badawczych przed-
sięwzięć. W metodologii naukowych badań są trzy źródła podstawowe badawczych pro-
blemów. Są to: znajomość aspektów naukowo-metodologicznych, osobiste preferencje 
badacza, potrzeby społeczne.

Problem główny niniejszej pracy to: 
Jaki jest stan wiedzy i stosunek Libańczyków do problemu niepełnosprawności?
Z problemu głównego wyodrębniono problemy szczegółowe:
Jak wygląda pedagogika specjalna w Libanie? 
Jak przedstawiał się system edukacji Libanu w przeszłości i obecnie?
Jakie było tło historyczne edukacji w Libanie?
Jakie jest podejście Libańczyków do problemu osób specjalnej troski i co o nich wiedzą? 
Czy osoby specjalnej troski otrzymują pomoc i w jaki sposób ta pomoc wygląda? 

2.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze

Terminem „metoda” oznacza się czynności oraz środki stosowane w sposób powta-
rzalny dla osiągnięcia zaplanowanego celu. W przypadku metod naukowych celem tych 
czynności jest uzyskanie prawdziwego sądu o badanym zjawisku. Zadaniem według W. 
Zaczyńskiego określa się metodę badania naukowego – czyli sposób poznania nauko-
wego. W badaniu naukowym nie używamy dowolnych, przypadkowych sposobów, lecz 
celowo dobranych jak i zaplanowanych łącznie. Podczas badania naukowego należy do-
konać zatem świadomie wyboru ze względu na cel badań, treść badań oraz zasób posia-
danych środków37.

2.3.1. Organizacja badań
Podczas badań terenowych w Libanie, które trwały od 28 stycznia 2019 roku do 4 lutego 

2019 roku oraz ponowne, od 27 grudnia 2019 roku do 8 stycznia 2020 roku, zebrano ogól-
nie 28 wypełnionych poprawnie kwestionariuszy. Na 15 z nich, pytania były wydrukowa-
ne w języku arabskim, a na 13 w języku angielskim. W języku angielskim udzielono odpo-
wiedzi na 16 kwestionariuszach, w języku arabskim 11, na jednym częściowo po arabsku 
i po angielsku. Trzy kwestionariusze wydrukowane w języku arabskim zostały wypełnio-
ne w języku angielskim plus jeden w formie mieszanej po arabsku i po angielsku. Żaden 
kwestionariusz wydrukowany w języku angielskim nie był wypełniony w języku arabskim. 

37 Zaczyński, W., Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1995, s.63.

spontaneous responses of the persons surveyed. The results of such studies should not be 
generalized to the study population. Bearing in mind the subject of the study and its purpose, 
we divide into: descriptive studies with explanatory studies. Explanatory studies, due to applied 
methods and techniques, may be synonymous with qualitative studies.36

The subject of the study is the knowledge and attitude of Lebanese to the problem of disability. 
The subject matter was not in any publication in Polish literature that could be found while 

working on this book and looking for source materials. Therefore, one of the secondary objectives 
was to remedy this lack in Polish literature. During the research, it turned out that a similar deficit 
exists in Lebanese literature as well. In this situation, the aim of the research was to determine the 
state of knowledge and the attitude of Lebanese towards the issue of disability.

The research was exploratory in nature, for this reason, no research hypotheses were presented in 
this paper, and the research itself was intended to present the state of knowledge, judgements, general 
attitudes and specific attitudes of Lebanese towards the issues of special education and disability.

2.2. Research Problems

The knowledge of research problems by the researcher is the first requirement for all scientific 
activities that determine the scope and purpose of research projects. There are three basic 
sources of research problems in the research methodology. These are: knowledge of scientific-
methodological aspects, personal preferences of the researcher and social needs.

The main problem of this work is: 
What is the state of knowledge and the attitude of Lebanese to the problem of disability?
From the main problem specific problems are listed:
What does special education in Lebanon look like? 
How did the education system in Lebanon present and past look like?
What was the historical background of education in Lebanon?
What is the attitude of the Lebanese towards the problem of special needs people and what 

do they know about them? 
Do people with special needs receive help and what does this help look like?

2.3. Methods, Techniques, Research Tools

The term method is used to refer to activities and measures applied in a repetitive manner 
to achieve the intended purpose. In the case of scientific methods, the aim of these activities is 
to obtain a true judgment about the examined phenomenon. According to W. Zaczynski, the task 
is to determine the method of scientific research - that is, the way of scientific cognition. In scientific 

36 Ibid, p. 68-70.
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Badania zostały przeprowadzone w jedynym, w miarę spokojnym czasie między burz-
liwymi okresami w Libanie. Poprzedzającymi wydarzeniami były protesty, które zaczę-
ły się 17 października 2019 roku, a następnymi, protesty po nowym roku 2019/2020, gdy 
w styczniu Bejrut przeżył ponowny, burzliwy weekend38. Następnym ciosem dla kraju było 
ogłoszenie przez rząd niewypłacalności39, a zaraz po tym nastąpiła epidemia koronawiru-
sa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, co skutkowało zamknięciem szkół i za-
kazem wychodzenia z domów. Wybuchy w Bejrucie z 4 sierpnia 2020, były następnym tra-
gicznym wydarzeniem mającym długodystansowy wpływ na ludzi i kraj40.

Kwestionariusz został sporządzony w języku polskim, a następnie przetłumaczony 
na język angielski i język arabski. 

Strategia badań wymagała rozpoznania, iż Liban jest specyficznym terenem do prze-
prowadzenia takowych. Złożoność kwestionariusza wymagała bezpośredniego kontaktu 
z ludźmi, a ci musieli poświęcić na jego wypełnienie pewną ilość czasu. Społeczeństwo li-
bańskie jest zróżnicowane religijnie i etnicznie41, a nad utrzymaniem pokoju czuwa wszę-
dzie obecne na ulicach uzbrojone wojsko i policja. Przeprowadzanie badań na otwartej 
przestrzeni wśród ludzi, prędzej czy później, wzbudziłoby zainteresowanie służb bezpie-
czeństwa i mogłoby skutkować zakazem ponownego wjazdu do Libanu. Również same 
przygodnie spotkane osoby w większości nie byłyby chętne do wzięcia udziału w ba-
daniu. Problem badań przedstawia się w lepszym świetle, jeśli wykorzystamy prywatne 
kontakty i przekazujemy od osoby do osoby kwestionariusze z prośbą o ich wypełnie-
nie i zwrot. Wykorzystać można też sytuacje, gdy spotykamy osoby w różnych miejscach 
ich pracy typu biblioteka, muzeum, restauracja czy uniwersytet, gdzie możemy popro-
sić o wypełnienie i zwrot kwestionariuszy po załatwieniu swojej sprawy w danym miejscu. 

38 https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/beirut-protests-lebanon-injured-riot-police-army-
-rubber-bullets-parliament-revolution-a9291376.html [dostęp: 2020.01.21]

39 https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2020/03/07/Lebanon-PM-Diab-says-government-de-
cided-not-to-pay-March-Eurobond-.html [dostęp: 2020.03.19].

40 Hasło: 2020 Beirut Explosions https://en.wikipedia.org/wiki/2020_Beirut_explosions [dostęp: 2020.08.09].
41 Hasło: Lebanon https://en.wikipedia.org/wiki/Lebanon [dostęp 2020.01.17]

research we do not use any arbitrary, accidental methods, but deliberately selected and planned 
together. Therefore, during scientific research, a conscious choice should be made with regard 
to the purpose of the research, the content of the research and the resources available.37

The methods of pedagogical research are divided into the following:
1.  Quantitative:

- pedagogical monograph;
- individual case method;
- diagnostic survey method;
- pedagogical experiment;

2. Qualitative:
- observation;
- biographical method;
- in-depth interview;
- qualitative analysis of the text.
In my research I used the diagnostic survey method.
The term technique is called a purposeful, rational, theory-based possibility of performing 

research work. A research technique is a practical activity, regulated by directives developed 
through experience, which enable obtaining optimally verifiable information.

Techniques of pedagogical research:
- examination of documents
- Intelligence
- observation
- content analysis
- survey
Therefore, I chose the survey, observation and interview technique.
Main research tools:
- questionnaire
- scales
- sociometrics tools
- interview questionnaire
- sighting tools
A research tool is any object used to implement the research technique we have chosen. It can be 

a dictaphone, a questionnaire, or even a pencil.
For this reason, the first technique that should have been used in Lebanon, before and during the 

research is observation, survey and drawing appropriate conclusions from the information received. 
During the meetings with the Lebanese, interviews could be conducted unnoticeably, which 
highlighted more clearly the research problems being the object of this work. The questionnaire and 
observation records were the main research tool through which most information was obtained.

37 Zaczyński, W., Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1995, p.63.
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Ilustracja 3. Pozostałości zasieków, które miały za zadanie odgradzać protestujących w 2019 roku 
od dzielnicy rządowej. Fot. Stanisław Frymark 2019.

Image 3. Remnants of the wireline that was supposed to separate the protesters in 2019 from the 
government district. Photo: Stanisław Frymark 2019.

During the preparation of the survey, it can equalise the following stages: formulation of 
questions, posing a problem, trial testing, arranging instructions, preparing the final version of 
the survey. The information we want to obtain during the survey outlines the main problem 
we plan to solve. In the manual we will find information about the main goal of the research, 
who conducts the research, to what extent anonymity is guaranteed, how to answer individual 
questions. Arranging the questions is a stage integrally connected with posing the problem.

2.3.1. Organization of Field Research
During the fieldwork in Lebanon, which lasted from 28 January 2019 to 4 February 2019 and 

again, from 27 December 2019 to 8 January 2020, 28 correctly completed questionnaires 
were generally collected. Of these, 15 were printed in Arabic and 13 in English. In English 
16 questionnaires were answered, in Arabic 11, on one partly in Arabic and in English. Three 
questionnaires printed in Arabic were completed in English plus one in a mixed form in Arabic 
and English. No questionnaire printed in English was completed in Arabic. 

The research was carried out in the only relatively quiet time between the turbulent periods in 
Lebanon. Previous events were the protests that began on October 17, 2019, followed by the protests 
after the new year 2019/2020, when Beirut experienced another turbulent weekend in January.38 
The next blow to the country was the declaration of insolvency by the government,39 followed 
immediately by an epidemic of coronavirus SARS-CoV-2, causing COVID-19, which resulted in the 
closure of schools and a ban on leaving homes. The 4th of August 2020 explosions in Beirut was 
another extremely heavy event with long term consequences for the Lebanese and the country.40 

The questionnaire was drawn up in Polish and then translated into English and Arabic. 
The research strategy required the recognition that Lebanon is a specific area to carry out 

such studies. The complexity of the questionnaire required direct contact with people, who had 
to spend a certain amount of time completing it. Lebanese society is religiously and ethnically 
diverse,41 and peacekeeping is ensured by the armed army and police everywhere on the 
streets. Conducting research out in the open among the people, sooner or later, would attract 
the interest of the security services and could result in a ban on re-entry into Lebanon. Also, the 
majority of the people who are met on purpose would not be willing to take part in the survey. 
The problem of the survey is better understood if we use private contacts and submit person-
to-person questionnaires asking for their completion and return. We can also take advantage of 
situations where we meet people in different places where they work, such as a library, museum, 
restaurant, or university, where we can ask them to fill in and return the questionnaires after they 
have handled their case at the location.

38 https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/beirut-protests-lebanon-injured-riot-police-army-
-rubber-bullets-parliament-revolution-a9291376.html [access: 2020.01.21]

39 https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2020/03/07/Lebanon-PM-Diab-says-government-de-
cided-not-to-pay-March-Eurobond-.html [access: 2020.03.19].

40 Term: 2020 Beirut Explosions https://en.wikipedia.org/wiki/2020_Beirut_explosions [access: 2020.08.09].
41 Term: Lebanon https://en.wikipedia.org/wiki/Lebanon [access: 2020.01.17]
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Joseph Bassil – sylwetka tłumacza i przewodnika, 
biogram.

Joseph Gergi Bassil urodził się 13 września 1960 roku w Bejrucie (arab. بيروت, fr. Beyro-
uth, ang. Beirut), a właściwie w libańskim Trypolisie (arab. َطَرابُلُس, fr. Tripoli, ang. Tripoli), 
gdyż rodzice dopiero później zarejestrowali akt urodzenia dziecka w miejscu stałego za-
mieszkania, gdzie wpisano Bejrut jako miejsce urodzenia. Podczas akcji porodowej rodzi-
ce tłumacza przebywali w rodzinnym domu matki Josepha, w libańskiej wsi Sebhel (też 
Sib’il, Sebaail, Sebeel, arab. سبعل  (koło Trypolisu libańskiego. Ojciec Josepha, Gergi – był 
z pochodzenia Grekiem i urodził się w greckich Salonikach (gr. Θεσσαλονίκη, ang. Thessa-
loniki), stąd przynależność rodziny do greckiego prawosławia. Tłumacz posiada piątkę ro-
dzeństwa: siostry o imionach Mona, Hoda, Leyla, May i brata Antoine42.

Joseph wychowywał się i do dziś mieszka w Bejrucie. Tam też ukończył studia na francu-
skim Uniwersytecie Św. Józefa (fr. Université Saint-Joseph de Beyrouth, „USJ”), gdzie otrzy-
mał tytuł licencjacki w administracji biznesu. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę 
w banku Société Générale de Banque au Liban, gdzie pracuje do dziś w departamencie 
kredytów43. 

42 Wywiad z Josephem Bassil z dnia 5 stycznia 2020 roku w Bejrucie.
43 Ibid.

Joseph Bassil – Translator’s and Guide, Biography.

Joseph Gergi Bassil was born on 13 September 1960 in Beirut (Arab. بيروت, Fr. Beyrouth, 
Pol. Bejrut), or rather in Lebanon’s Tripoli (Arab. َطَرابُلُس  , Fr. Tripoli, Pol. Trypolis), because 
his parents only later registered the child’s birth certificate in their place of permanent 
residence, where Beirut was entered as the place of birth. During the birth campaign, the 
interpreter’s parents stayed in the family home of Joseph’s mother, in the Lebanese village 
of Sebhel (also Sib’il, Sebaail, Sebeel, Arab. سبعل ) near Tripoli. Joseph’s father, Gergi, was of 
Greek origin and was born in Thessaloniki (Gr. Θεσσαλονίκη, Eng. Thessaloniki), Greece, 
hence the family’s membership in Greek Orthodoxy. The translator has five siblings: sisters 
named Mona, Hoda, Leyla, May and brother Antoine.42

Joseph grew up and still lives in Beirut. There he graduated from the French St. Joseph’s 
University, where he received his bachelor’s degree in business administration. After 
graduation he started working at the Société Générale de Banque au Lebanon, where he 
still works in the credit department.43

His apartment is located just one kilometer away from the August 4th 2020 big explosion 
in which he was injured and the apartment devastated. 

42 Interview with Joseph Bassil on 5 January 2020 in Beirut.
43 Ibid.

Ilustracja 4. Joseph Bassil w 1990 roku.
Image 4. Joseph Bassil in 1990.
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Jego mieszkanie znajduje się zaledwie kilometr od miejsca wielkiej eksplozji z 4 sierpnia 
2020 w Bejrucie, w której sam został ranny, a mieszkanie zostało zdewastowane.

Zna język arabski, francuski, angielski i hiszpański. Posiada zdolność do odróżniania róż-
nych dialektów języka arabskiego i określania przynależności osób do określonej grupy 
narodowościowej w świecie arabskim. Lubi czytać artykuły i książki traktujące o polityce, 
historii i religii. Jest świetnie zorientowany w sytuacji swojego kraju, jej kompleksowej zło-
żoności i charakterystyce. Obywatelom libańskim trudno uzyskać wizy do innych krajów, 
szczególnie anglosaskich, jednak w jego przypadku było inaczej, więc mógł podróżować 
do takich krajów jak: Cypr, Francja, Syria, Iran, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Austra-
lia, Meksyk. Znajomość języków, obcych krajów oraz zainteresowania Josepha, były szcze-
gólnie przydatne w badaniach terenowych nad tą pracą magisterską oraz w pozyskiwaniu 
kwestionariuszy podczas obu wizyt autora w Libanie w 2019 i 2020 roku. Krytycznie ważna 
przy pracy badawczej była pomoc w tłumaczeniu przez Josepha odpowiedzi na kwestio-
nariuszach z języka arabskiego, bez której opracowanie pracy byłoby niemożliwe.

He speaks Arabic, French, English and Spanish. He has the ability to distinguish between 
different Arabic dialects and determine the nationality of people in the Arab world. 
Likes reading articles and books on politics, history and religion. He is well versed in the 
situation of his country, its complexities and characteristics. It is difficult for Lebanese 
citizens to obtain visas to other countries, especially Anglo-Saxon ones, but in his case 
it was different, so he could travel to such countries as: Cyprus, France, Syria, Iran, Turkey, 
United Arab Emirates, Australia, Mexico. The knowledge of languages, foreign countries 
and Joseph’s interests were particularly useful in field research on this book and in 
obtaining questionnaires during both visits of the author to Lebanon in 2019 and 2020. 
Critically important for the research work was Joseph’s help in translating the answers 
to the questionnaires from Arabic, without which the work would not have been possible.

Ilustracja 5. Blizny na bejruckim asfalcie po palonych oponach w czasie protestów w 2019 roku. 
Fot. Stanisław Frymark 2020.

Image 5. Scars on Beirut street from burning tires during the 2019 protests. Photo: Stanisław Fry-
mark 2020.

Ilustracja 6. Typowy obrazek libański, żołnierze i stacje kontrolne. Fot. Stanisław Frymark 2020.
Image 6. Typical Lebanese image, soldiers and control stations, here near Baalbek. Photo: Stani-

sław Frymark 2020.
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3. Wyniki i analiza badań własnych

3.1. Przedstawienie badanej grupy

W metryczce kwestionariusza postawiono respondentom pytanie o płeć pytanej osoby, 
wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania. Ze względu na charakter kraju, nie zdecydowa-
no się na postawienie dodatkowych pytań związanych z przynależnością religijną czy też sy-
tuacją rodzinną. 

Płeć
W badaniu wzięło udział 20 mężczyzn i 8 kobiet. Pomimo braku parytetu, liczba kobiet, 

do których udało się dotrzeć i krótki czas badań, jest na warunki kraju arabskiego średnim 
sukcesem. 

Wiek
Wiek osób badanych rozkładał się w następujący sposób: 22, 23, 23, 25, 26, 26, 27, 29, 

30, 30, 30, 30, 30, 32, 34, 36, 37, 42, 44, 44, 49, 51, 53, 56, 58, 58, 59. Jedna osoba nie poda-
ła swojego wieku. 

Uzyskany wynik wskazuje, że wszystkie osoby biorące udział w badaniu były osoba-
mi dorosłymi i wszystkie były w wieku produkcyjnym. Tym samym nie udało się dotrzeć 
do osób w podeszłym wieku, będących już na emeryturze, co mogłoby być przydatne 
w uzyskaniu informacji o wiedzy i sytuacji osób niepełnosprawnych we wcześniejszym 
okresie historii Libanu, którego młodsza generacja nie pamięta lub nie doświadczyła.

Wykształcenie
Ze wszystkich osób pytanych tylko jedna osoba zadeklarowała, że posiada wykształce-

nie zawodowe, trzy osoby wykształcenie średnie, a dwadzieścia trzy osoby wykształce-
nie wyższe. Jedna osoba nie podała swojego wykształcenia, podając jedynie informację, 
że pracuje jako grafik. 

3. Results and Analysis of the Field Research

3.1. Presentation of the Test Group

The questionnaire label asks the respondents about their gender, age, education and 
place of residence. Due to the nature of the country, it was decided not to ask additional 
questions related to religious affiliation or family situation. 

Gender
Due to the short period of time of the field research, the author managed to meet only 

8 women and 20 men. 
Age
The age of the subjects was distributed in the following way: 22, 23, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 

30, 30, 30, 32, 34, 36, 37, 42, 44, 49, 51, 53, 56, 58, 59. One person did not give his/her age. 
The obtained result indicates that all persons participating in the study were adults and 

all were of working age. Thus, it was not possible to reach the elderly who were already 
retired, which could be useful in obtaining information about the knowledge and situation 
of disabled people in an earlier period of Lebanon’s history, which the younger generation 
does not remember or experience.

Education
Of all the people asked, only one person declared vocational education, three people 

had secondary education and twenty-three people had higher education. One person did 
not give their education, only stating that they work as a graphic designer. 

Ilustracja 7. Wykres: Wykształcenie, graficzny udział. 
Źródło: opracowanie własne. Image 7. Place of living.
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Duża liczba osób z wykształceniem wyższym, potwierdza wcześniejsze informacje 
o wysokim poziomie wykształcenia w Libanie. Liczba ta jest też wysoka ze względu na to, 
iż do respondentów udało się dotrzeć głównie w Bejrucie. Miasto to jest jednak głównym 
ośrodkiem pracy, które przyciąga ludzi ze wszystkich miast i wsi całego kraju. Stanowi też, 
z przyległymi miastami, prawie połowę mieszkańców całego kraju44. 

Miejsce zamieszkania
W metryczce dwie osoby zadeklarowały, że mieszkają na wsi, trzy, że mieszkają na wsi 

i w mieście (dojeżdżający do pracy i zazwyczaj w tygodniu mieszkający w mieście), a dwa-
dzieścia trzy osoby zadeklarowały, że mieszkają w mieście.

3.2. Analiza odpowiedzi według zastosowanego narzędzia 
badawczego

3.2.1. Pojęcie pedagogiki specjalnej. 
Pytanie 1 - Co rozumiesz pod pojęciem „pedagogika specjalna”? 
Pojęcie „pedagogika specjalna” niekoniecznie kojarzy się z niepełnosprawnością. Koja-

rzy się z edukacją, jakimś jej konkretnym i osobnym działem, ale ze względu na zmiany tej 
terminologii oraz zalecenie by termin nie posiadał negatywnego wydźwięku i stygmatu, 
nie wszyscy badani bezpośrednio kojarzą tę nazwę z osobami niepełnosprawnymi. 

Pytanie miało za cel uzyskanie informacji od Libańczyków, jak rozumieją oni ten zwrot 
i z czym się on im kojarzy. W większości przypadków (21), pojawia się wyjaśnienie, że jest 
to edukacja skierowana do osób specjalnej troski („people with special needs”), co jest ab-
solutnie poprawnym rozumieniem tego terminu. 

W sześciu przypadkach w odpowiedzi słyszymy, że jest to edukacja prywatna i płat-
na. Odpowiedzi te są też, po części zgodne z prawdą, gdyż wszystkie placówki specjal-
ne w Libanie są prywatne45. Tak jak dowiadujemy się z jednego z kwestionariuszy, instytu-
cje te wyrosły z prywatnych inicjatyw lokalnych bądź międzynarodowych, religijnych lub 
misyjnych. W jednym z kwestionariuszy pojawia się zarzut, iż są to instytucje nastawione 
na zysk, niezwracające uwagi na swoją funkcję. To uogólnienie, które może mieć swoje 
przykłady w praktyce. 

Jedna osoba nie odpowiedziała na pytanie, zwracając dalej uwagę, że nie zna systemu 
edukacyjnego Libanu jako obcokrajowiec – pracownik ambasady innego kraju w Bejrucie. 

44 Hasło: Lebanon https://en.wikipedia.org/wiki/Lebanon [dostęp 2020.01.17]
45 Wywiad autora pracy z rodziną, (matka i trzech synów) na lotnisku w Bejrucie z dnia 8 stycznia 2020.

A large number of people with higher education confirms previous information with 
a high level of education in Lebanon. The number is also high due to the fact that the 
respondents were reached mainly in Beirut. However, this city is the main center of work, 
which attracts people from all towns and villages of the country. It also constitutes, with 
the adjacent cities, almost half of the country’s population.44 

Place of residence
In the tag, two people declared that they live in the village, three that they live in the 

village and in the city (commuters and usually live in the city during the week), and twenty-
three people have declared that they live in the city.

3.2. Analysis of the Responses According to the Test tool 
Used

3.2.1.  The Concept of Special Education. 
Question 1 - What do you understand under the term “special education”?
The term “special education” is not necessarily associated with a disability. It is associated 

with education, a specific and separate branch of education, but due to changes in the 
terminology and the recommendation that the term should not have negative overtones 
and stigma, not all respondents directly associate it with people with disabilities. 

The question was aimed at obtaining information from the Lebanese as they understand 
the phrase and what it’s associated with. In most cases (21), there is an explanation that this 
is education for people with special needs, which is an absolutely correct understanding 
of the term. 

In six cases we hear in response that it is private and paid education. These answers 
are also, in part, true, since all special needs establishments in Lebanon are private.45 As 
we learn from one of the questionnaires, these institutions have grown from private local 
or international, religious or missionary initiatives. 

One of the questionnaires claims that these institutions are profit-oriented and do not 
pay attention to their function. This is a generalization that may have examples in practice. 

One person did not answer the question, noting further that he does not know the 
educational system of Lebanon as a foreigner - an employee of another country’s embassy 
in Beirut.

44 Term: Lebanon https://en.wikipedia.org/wiki/Lebanon [access 2020.01.17]
45 Interview with the author of the work with his family, (mother and three sons) at Beirut Airport on 8th Janu-

ary 2020.



3736

3.2.2. Wady i zalety systemu edukacyjnego Libanu. 
Pytanie 2. Opisz krótko, co według ciebie jest największą wadą i zaletą systemu 

edukacyjnego Libanu? 
Uzyskane w kwestionariuszach odpowiedzi na to pytanie okazały się sprzeczne pomię-

dzy sobą. Generalnie, powstałe różnice tworzy podział edukacji na publiczną, finansowa-
ną z podatków przez rząd oraz prywatną. 

Edukacja publiczna
Finansowana z publicznych zasobów edukacja podstawowa, scharakteryzowana zo-

stała wśród respondentów w dużej mierze jako archaiczna, generująca wysokie koszty 
oraz jako darmowa, trwająca zbyt krótko. Szkolnictwo publiczne uważa się za zaniedba-
ne na rzecz szkół prywatnych. Program nauczania uważa się za zacofany, niedostosowany 
do potrzeb uczniów, a kadrę pedagogiczną postrzega się jako niewystarczająco wykwali-
fikowaną. Osoby pytane wskazywały również, iż edukacja publiczna, pomimo swoich bra-
ków jest już na lepszym poziomie niż wcześniej, ale nadal potrzebuje zmian i zwiększonej 
opieki ze strony ministerstwa edukacji. 

Edukacja prywatna
Podstawową wadą, jaką wskazywali respondenci w edukacji prywatnej są jej koszty, 

a w konsekwencji nie jest ona dostępna dla wszystkich. Dodatkową uwagą osób pytanych 
do tej kwestii była kontrola grup religijnych nad niektórymi placówkami zajmującymi się 
edukacją prywatną, które takie placówki prowadzą, nad czym rząd nie ma pełnej kontroli. 

Wśród zalet, respondenci wymieniali wysoki standard nauczania, na światowym pozio-
mie, bardzo zróżnicowany, z kadrą o wysokich kwalifikacjach oraz uczenie dyscypliny. 

Dla publicznych jak i prywatnych placówek edukacyjnych, pojawia się jedna wspólna 
zaleta; konsekwentne nauczanie wielu języków. Są to zazwyczaj arabski, angielski i francu-
ski. Szczególnie arabski i angielski są tu ważne. Pierwszy zapewnia karierę i łatwość poro-
zumiewania się w krajach arabskich swojego regionu, natomiast angielski promuje absol-
wentów do uczestnictwa w ogólnoświatowym życiu czy to naukowym, czy biznesowym. 

Dwie osoby pytane, nie wyraziły żadnej opinii ani wiedzy, o wadach i zaletach systemu 
edukacyjnego Libanu.

3.2.3. Specjalne placówki edukacyjne w Libanie. 
Pytanie 3. Jakie znasz placówki edukacyjne dla dzieci lub młodzieży niepełno-

sprawnej w Libanie? 
W kwestionariuszach pojawiła się dość spora liczba wymienianych przez osoby pytane 

placówek dla dzieci i młodzieży specjalnej troski. Jednak nazewnictwo niektórych i po-
prawny zapis nazwy danej placówki sprawiły trudności w odczycie. Także ze względu 
na to, iż czasem podawano nazwy skrótowe lub niepełne. Dla niektórych instytucji, uda-
ło się odnaleźć odnośniki do stron internetowych. W liście poniżej dla placówek, których 
nazwy powtarzały się w kwestionariuszach, w nawiasach podano liczbę, ile razy zostały 
one wymienione przez respondentów.

3.2.2. Disadvantages and Advantages of the Lebanese Education 
System. 

Question 2: Describe briefly what in your opinion is the biggest disadvantage and 
advantage of Lebanon’s educational system? 

The answers to this question in the questionnaires have proved to be contradictory. In 
general, the resulting differences create a division of education into public, government-
funded and private. 

Public education
Primary education financed from public resources was characterized among the 

respondents as archaic, generating high costs and, as free, lasting too shortly. Public 
education is considered neglected in favor of private schools. The curriculum is considered 
to be underdeveloped, not adapted to the needs of students, and the teaching staff 
is perceived as insufficiently qualified. The respondents also pointed out that public 
education, despite its shortcomings, is already at a better level than before, but still needs 
change and increased care by the Ministry of Education. 

Private education
The main disadvantage that respondents indicated in private education is its costs, and 

as a result, it’s not available to everyone. An additional remark by those questioned was 
the control of religious groups over some of the private educational institutions that such 
institutions operate, over which the government does not have full control. 

Among the advantages, the respondents mentioned a high standard of teaching, at 
world level, very diverse, with highly qualified staff and teaching discipline. 

For both public and private educational institutions, there is one common advantage; 
consistent teaching of many languages. These are usually Arabic, English and French. 
Arabic and English in particular are important here. The former provides a career and ease 
of communication in the Arabic countries of its region, while English promotes graduates 
to participate in global life, be it scientific or business. 

The two people asked did not express any opinion or knowledge about the pros and 
cons of the Lebanese education system.

3.2.3. Special Educational Institutions in Lebanon. 
Question 3: What educational institutions of which you are aware are available 

to disabled children or youth in Lebanon? 
There were quite a number of institutions for children and young people with 

special needs that were mentioned by those asked. However, the naming of some and 
the correct entry of the name of a given institution caused difficulties in reading. Also 
because sometimes abbreviated or incomplete names were given. For some institutions, 
links to websites have been found. In the list below, for the institutions whose names 
were repeated in the questionnaires, the number of times they were mentioned by the 
respondents was given in brackets.
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Francuskie Centrum Jahan (Jehan?), Islamskie Stowarzyszenie Sierot, Libańskie Stowarzy-
szenie Charytatywne dla Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Społeczna Bin Shamlan, Fun-
dacja Młodzieży i Kompetencji, Sesobel46 (9x) (placówka w tej miejscowości), Alyanbue (fon-
tanna), „Założyciel Hostelu dla Osób Niepełnosprawnych”, Irap47, Bait Chabab48 (2x)(wieś), 
Charitable Inheritance Association, Al-Hadi Foundation for the Blind49 (2x), S.O.S.50 (2x), Mo-
san – Tyre51, Beirut Association Collegue, Al Kafaat52, Arcengel, Louis (szkoła prywatna), Adma 
International School53, Islamics Institutions - iRAP54, Charitable Society - Charity Society.

Jak wynika z ankiety, najbardziej znaną placówką jest Sesobel, znajdujący się w miej-
scowości pod ta sama nazwą. Żadna z placówek nie jest publiczną. Wszystkie placów-
ki były tworzone przez instytucje religijne lub z prywatnej inicjatywy. Osoba specjalnej 
troski, chcąca studiować w placówce publicznej, jest często zmuszona do emigracji, gdyż 
publiczne placówki uniwersyteckie nie zapewniają odpowiednich warunków. Było tak 
w przypadku spotkanej przez autora tej pracy rodziny, która wyemigrowała do Szwecji55.

Osiem osób pytanych nie potrafiło wymienić z nazwy żadnej placówki dla osób niepeł-
nosprawnych w Libanie.

3.2.4. Funkcje specjalnych placówek edukacyjnych. 
Pytanie 4. Jak wygląda pomoc osobom niepełnosprawnym w placówkach 

edukacyjnych? 
Odpowiadając na to pytanie respondenci wskazywali, że w publicznych instytucjach oso-

by specjalnej troski nie otrzymują żadnej pomocy lub pomoc minimalną, a jedynie w pry-
watnych pojawiają się zróżnicowane formy pomocy. W odpowiedziach pojawiały się takie 
formy pomocy jak: terapie zajęciowe, integracja, rozwijanie pewności siebie, pomoc finanso-
wa i rzeczowa, edukacja nakierowana na potrzeby osób niepełnosprawnych, pomoc psycho-
logiczna, rehabilitacja, ubezpieczenia, edukacja dla dostosowania do wykonywania zawo-
du, wybudowanie specjalnych podjazdów w placówkach edukacyjnych, wyspecjalizowana 
opieka, pomoc ze strony organizacji pozarządowych (NGOs), pomoc ze strony ortopedów, 
Ministerstwa Spraw Społecznych oraz stowarzyszeń sponsorowanych przez ofiarodawców. 

46 http://sesobel.org/ [dostęp: 2020.03.17]
47 https://www.irap.org/ [dostęp: 2020.03.17]
48 http://www.centrehospbc.com/ [dostęp: 2020.03.17]
49 http://www.alhadi.org.lb/?fbclid=IwAR1La0you7rXSGyeaXyhvimT0vvatG0cyURF3juKxDef_5JZoNX0lXbadTE 

[dostęp: 2020.03.17]
50 https://www.sos.org.lb/ [dostęp: 2020.03.17]
51 http://mosancenter.org/ [dostęp: 2020.03.17]
52 https://aku.edu.lb/ [dostęp: 2020.03.17]
53 http://lwis-ais.edu.lb/lwis-international-school/home/ [dostęp: 2020.03.17]
54 https://www.irap.org/about-us/ [dostęp: 2020.03.17]
55 Wywiad autora pracy z rodziną, (matka i trzech synów) na lotnisku w Bejrucie z dnia 8 stycznia 2020.

French Jahan Centre (Jehan? ), Islamic Association of Orphans, Lebanese Charitable 
Association for Persons with Disabilities, Bin Shamlan Social Foundation, Foundation of 
Youth and Competence, Sesobel46 (9x) (a facility in this village), Alyanbue (a fountain), 
“Founder of a Hostel for Persons with Disabilities”, Irap,47 Bait Chabab48 (2x) (village), 
Charitable Inheritance Association, Al-Hadi Foundation for the Blind49 (2x), S.O.S.50 (2x), 
Mosan - Tyre,51 Beirut Association Collegue, Al Kafaat,52 Arcengel, Louis (private school), 
Adma International School,53 Islamics Institutions - iRAP,54 Charitable Society - Charity 
Society.

According to the survey, the best known institution is Sesobel, located in the village 
under the same name. None of the establishments are public. All the establishments were 
created by religious institutions or on private initiative. A person with special needs who 
wants to study in a public institution is often forced to emigrate because public university 
institutions do not provide adequate conditions. This was the case of a family that the 
author of this work met, who emigrated to Sweden.55

The eight people asked could not name any institution for disabled people in Lebanon.

3.2.4. Functions of Special Educational Institutions. 
Question 4: What help is available for people with disabilities in educational 

institutions? 
When answering this question, the respondents indicated that in public institutions 

special needs people with disabilities do not receive any help or minimal help, but only 
in the private sector, various forms of aid appear. The answers included occupational 
therapies, integration, self-confidence development, financial and material assistance, 
education directed to the needs of the disabled, psychological assistance, rehabilitation, 
insurance, education for adaptation to the profession, building special driveways in 
educational institutions, specialized care, assistance from non-governmental organizations 
(NGOs), assistance from orthopedists, the Ministry of Social Affairs and donor-sponsored 
associations. 

46 http://sesobel.org/ [access: 2020.03.17]
47 https://www.irap.org/ [access: 2020.03.17]
48 http://www.centrehospbc.com/ [access: 2020.03.17]
49 http://www.alhadi.org.lb/?fbclid=IwAR1La0you7rXSGyeaXyhvimT0vvatG0cyURF3juKxDef_5JZoNX0lXbadTE 

[access: 2020.03.17]
50 https://www.sos.org.lb/ [access: 2020.03.17]
51 http://mosancenter.org/ [access: 2020.03.17]
52 https://aku.edu.lb/ [access: 2020.03.17]
53 http://lwis-ais.edu.lb/lwis-international-school/home/ [access: 2020.03.17]
54 https://www.irap.org/about-us/ [access: 2020.03.17]
55 Interview with the author of the work with his family, (mother and three sons) at Beirut Airport on 8th Janu-

ary 2020. 
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Wszystkie wymienione formy pomocy są typowe dla osób niepełnosprawnych i stoso-
wane na świecie wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Respondenci wskazywali jednak, 
iż pomoc dla osób specjalnej troski w Libanie jest niewystarczająca i wymaga poprawy. 

Spośród 28 osób pytanych, pięć nie było w stanie podać jakiegokolwiek typu pomocy, 
którą osoby z niepełnosprawnością w Libanie otrzymują lub powinny otrzymywać.

3.2.5. Formy pomocy dla osób niepełnosprawnych. 
Pytanie 5. Wymień formy pomocy lub metody edukacyjne, osób niepełnospraw-

nych, które znasz. 
Pytanie jest to dość zbliżone do poprzedniego, jednak jest już bardziej personalne, gdyż 

dotyczy osób, które osoba wypełniająca kwestionariusz zna osobiście. W rezultacie ukazu-
je też, jak wiele osób zna z życia codziennego osoby niepełnosprawne i jak te osoby so-
bie radzą ze swoją niepełnosprawnością oraz jaką pomoc otrzymują. Połowa responden-
tów (14) nie znała żadnej osoby specjalnej troski lub nie potrafiła wskazać, jaką pomoc 
ta osoba otrzymuje. Pozostałe podawały odpowiedzi typu: szkolenia poprzez instytucje 
wyspecjalizowane, szkoły zawodowe, mające za cel dostosowanie się do codziennego ży-
cia, pomoc poprzez edukację, wykorzystanie zachowanej sprawności do pracy zawodo-
wej i tworzenie miejsc pracy, opieka, wsparcie moralne, organizowanie akcji charytatyw-
nych i sprzedawanie na nich wyrobów wykonanych przez osoby specjalnej troski, nauka 
języka migowego, praca dostosowana, gry w grupach i inne aktywności, integracja z oso-
bami pełnosprawnymi, wsparcie finansowe na otwarcie własnego biznesu, wsparcie psy-
chologiczne, programy uświadamiające. 

3.2.6. Niepełnosprawni w życiu codziennym. 
Pytanie 6. Z jakimi osobami niepełnosprawnymi spotykasz się w życiu 

codziennym? 
Pytanie to jeszcze bliżej pokazuje nam, czy w życiu codziennym respondenci spotykają 

osoby z niepełnosprawnością i jakiego typu niepełnosprawności one posiadają. Jedynie 
trzy osoby badane definitywnie wskazały, że nie znają lub nie spotykają w życiu codzien-
nym takich osób. Inne podawały typy niepełnosprawności jak: niewidomi (3x), niepełno-
sprawni ruchowo – w tym paralitycy i polio (16x), niesłyszący (2x), trisomia 21 chromoso-
mu (Zespół Downa)(7x), niepełnosprawni intelektualnie (6x), autyzm (4x).

3.2.7. Jakość życia osób specjalnej troski w Libanie. 
Pytanie 7. Jak określasz życie osób niepełnosprawnych w Libanie? 
Wszyscy respondenci byli zgodni w odpowiedzi na to pytanie, że życie osób specjalnej 

troski w Libanie jest ogólnie trudne. Wskazano, że nie mają wielu praw i nie traktuje się 
ich jak zwykłych ludzi. Pojawił się jednak głos, iż ostatnio są bardziej akceptowani i mogą 

All these forms of assistance are typical for people with disabilities and used anywhere 
in the world wherever possible. Respondents, however, pointed out that assistance 
to people with special needs in Lebanon is insufficient and needs improvement. 

Of the 28 people questioned, five were unable to give any type of assistance that people 
with disabilities in Lebanon receive or should receive.

3.2.5. Forms of Assistance for Disabled People. 
Question 5: List the forms of support or educational methods that you know for 

people with disabilities. 
This question is quite similar to the previous one, but it is already more personal as it 

concerns people who the person completing the questionnaire knows personally. As 
a result, it also shows how many people know about the everyday life of a person with 
a disability and how they cope with their disability and what kind of help they receive. 
Half of the respondents (14) did not know any person with special needs or could not 
indicate what kind of help they receive. Others provided answers such as: training through 
specialized institutions, vocational schools aimed at adapting to everyday life, assistance 
through education, using the retained fitness for professional work and creating jobs, 
care, moral support, organizing charity actions and selling products made by people with 
special needs, sign language learning, adapted work, group games and other activities, 
integration with people with disabilities, financial support for opening their own business, 
psychological support, awareness programs.

3.2.6. Disabled in Everyday Life. 
Question 6: What kind of people with disabilities do you meet in your everyday 

life?
This question shows us even more closely whether respondents meet people with 

disabilities in their everyday life and what kind of disabilities they have. Only three 
respondents definitely indicated that they do not know or do not meet such people in 
their everyday life. Others indicated types of disabilities such as blind people (3x), physical 
disability - including paralytics and polio (16x), deaf people (2x), trisomy 21 chromosome 
(Down’s syndrome)(7x), intellectual disabilities (6x), autism (4x).

3.2.7. Quality of Life of People with Special Needs in Lebanon. 
Question 7: How do you describe the life of disabled people in Lebanon?
All respondents agreed in response to this question that the life of people with special 

needs in Lebanon is generally difficult. It was indicated that they do not have many rights 
and are not treated as ordinary people. However, there was a voice that they are more 
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liczyć na większą pomoc niż wcześniej. Jest to jednak pomoc poniżej międzynarodowe-
go standardu. 

3.2.8. Praca osób niepełnosprawnych. 
Pytanie 8. Jaką pracę wykonują osoby niepełnosprawne, które znasz? 
Generalnie w Libanie zdobycie pracy samo w sobie może być już trudne. Protesty z li-

stopada 2019 roku56 na pewno nie przyczyniły się do poprawy sytuacji, a ich kontynu-
acja w 2020 roku, niewypłacalność kraju57 i epidemia koronawirusa (COVID-19) dalej po-
gorszyły sytuację. Respondenci wskazywali więc, że najczęściej osoby niepełnosprawne 
nie posiadają pracy i przebywają w domach ze swoimi rodzinami, a czasami można je 
spotkać na ulicy żebrzące i próbujące sprzedać gumę do żucia, chusteczki lub inne drob-
ne przedmioty. 

Tylko trzy osoby badane nie były w stanie podać żadnego zajęcia jakim parają się osoby 
z niepełnosprawnością, które znają ze swojego otoczenia. Wśród innych pojawiły się zaję-
cia i profesje takie jak: prace ręczne/rzemiosło (ceramika, stolarstwo, rzeźba, wyrób świec 
(Zawrak)58, haft, plecionkarstwo, gotowanie, sztuka, piekarstwo, obsługa restauracji, praca 
w recyclingu, malarstwo), kierownik banku, praca biurowa (administracja), praca w biblio-
tece, pracownik fizyczny, pracownik telefonicznego centrum obsługi klienta. 

Z wymienionych przykładów wynika, że istnieje całkiem spory wachlarz zajęć, które 
osoby specjalnej troski mogą i wykonują w Libanie. Badani uważają, że problemem jest 
przede wszystkim dostępność takich zajęć jak i przystosowanie wstępne do ich wdrażania. 

3.2.9. Ukrywanie osób niepełnosprawnych.
Pytanie 9. Czy spotkałeś się kiedyś z ukrywaniem osób niepełnosprawnych? 
Ukrywanie osób niepełnosprawnych to bardzo wstydliwy temat. Jak wynika z rozmowy 

przeprowadzonej na lotnisku z rodziną osoby niepełnosprawnej, ukrywanie osób niepeł-
nosprawnych miało wcześniej jeszcze większy rozmiar niż obecnie. Ułomne potomstwo 
uważano za powód do wstydu i bardzo często ukrywano w rodzinie. Sytuacja ta obecnie 
uległa znacznej poprawie59, choć w dalszym ciągu, z własnych obserwacji podczas badań 
terenowych autora tej pracy, spotkanie osoby niepełnosprawnej na ulicy stanowi wyjątek. 

Wśród pytanych, siedem osób w swoim życiu spotkało się z sytuacją ukrywania osób 
z niepełnosprawnością lub o niej słyszało. Mając na uwadze delikatność tematu, wypo-
wiedzi te są bardzo wiarygodne. 

56 Hasło: Protesty w Libanie https://pl.wikipedia.org/wiki/Protesty_w_Libanie_%282019%29 [dostęp: 
2020.03.19].

57 https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2020/03/07/Lebanon-PM-Diab-says-government-de-
cided-not-to-pay-March-Eurobond-.html [dostęp: 2020.03.19].

58 Jedna z prywatnych inicjatyw z okresu wojny domowej w Libanie.
59 Wywiad autora pracy z rodziną, (matka i trzech synów) na lotnisku w Bejrucie z dnia 8 stycznia 2020.

accepted recently and can count on more help than before. However, this is aid below 
international standards.

3.2.8. Work of Disabled People. 
Question 8: What kind of work do people with disabilities who you know?
In general, in Lebanon it can be difficult to get a job in itself. The protests of November 

201956 certainly did not improve the situation, and their continuation in 2020, the 
insolvency of the country57 and the coronavirus epidemic (COVID-19) further aggravated 
the situation. Thus, the respondents indicated that most often people with disabilities 
do not have a job and stay at home with their families, and sometimes they can be found 
on the street begging and trying to sell chewing gum, tissues or other small items. 

Only three of the people surveyed were not able to give any work experience of the 
people with disabilities they know from their surroundings. Among the others, there 
were activities and professions such as handicraft (ceramics, carpentry, sculpture, candle 
making (Zawrak),58 embroidery, braiding, cooking, art, baking, restaurant service, work in 
recycling, painting), bank manager, office work (administration), library work, blue-collar 
worker, telephone customer service center employee. 

These examples show that there is quite a range of activities that special needs people 
can and do in Lebanon. The respondents believe that the problem is primarily the 
availability of such classes as well as the initial adaptation to their implementation.

3.2.9. Hiding of Disabled People.
Question 9: Have you ever met with the hiding of people with disabilities?
Hiding people with disabilities is a very shameful subject. According to an interview 

at the airport with the family of a disabled person, hiding people with disabilities was 
even bigger than it is now. Disabled offspring were considered to be a cause for shame 
and very often were hidden in the family. This situation has now improved significantly,59 
although still, from the author’s own observations during the field research, the meeting 
of a disabled person in the street is an exception. 

Among those asked, seven people in their lives have encountered the situation of 
hiding people with disability or have heard of it. Given the sensitivity of the subject, these 
statements are very credible.

56 Term: Protesty w Libanie https://pl.wikipedia.org/wiki/Protesty_w_Libanie_%282019%29 [access: 
2020.03.19].

57 https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2020/03/07/Lebanon-PM-Diab-says-government-de-
cided-not-to-pay-March-Eurobond-.html [access: 2020.03.19].

58 One of the private initiatives of the civil war in Lebanon.
59 Interview with the author of the work with his family, (mother and three sons) at Beirut Airport on 8th Janu-

ary 2020. 



4544

3.2.10. Edukacja dla osób specjalnej troski w Libanie. 
Pytanie 10. Opisz krótko czy według ciebie edukacja dla osób niepełnosprawnych 

w Libanie jest dostatecznie rozwinięta? 
Większość badanych osób (22), odpowiedziała na to pytanie klarownym „nie”. Jedynie 

5 osób uznało, że edukacja dla osób specjalnej troski w Libanie jest dostatecznie (akcep-
towalnie) rozwinięta, jednak w obecnej, trudnej sytuacji gospodarczej, wielu z nich grozi 
zamknięcie. W dwóch odpowiedziach pojawiły się oskarżenia o korupcje i wykorzystywa-
nie placówek dla osób niepełnosprawnych do dalej nieokreślonych w odpowiedzi celów. 
Jedna osoba badana uznała, że edukacja dla osób specjalnej troski w Libanie jest dosta-
tecznie rozwinięta. 

3.2.11. Wojna domowa w Libanie (1975-1990). 
Pytanie 11. Jaki wpływ miała woja domowa w Libanie (1975-1990) na osoby 

niepełnosprawne? 
Odpowiedzi wskazują, że czymś naturalnym było, iż wojna domowa była wielką tra-

gedią dla osób niepełnosprawnych w Libanie. Podczas wojny stały się one bezużytecz-
ne, wymagały opieki, a nie mogły dać wiele w zamian. Wojna zwiększyła też liczbę osób 
niepełnosprawnych, a instytucje opiekujące się nimi nie były w stanie działać. Już przed 
wojną, sytuacja tych osób nie była łatwa, więc podczas wojny dramatycznie zmieniła się 
na gorsze. Opóźniała też przyznawanie im praw. 

Wśród osób badanych, osiem nie udzieliło żadnej odpowiedzi lub nie posiadało żad-
nych informacji w tym temacie do przekazania.

3.2.12. Niepełnosprawni w Libanie, przed i po wojnie domowej. 
Pytanie 12. Porównaj w kilku słowach sytuację osób niepełnosprawnych z czasu 

z przed i po wojnie domowej w Libanie. 
Szesnaście pytanych osób (ponad połowa) nie udzieliło na to pytanie odpowiedzi, cza-

sem wskazując na swój zbyt młody wiek. Może to dość dziwić, gdyż wojna w Libanie skoń-
czyła się zaledwie w 1990 roku, a przyrównując do polskiego społeczeństwa, upamięt-
nienie wydarzeń drugiej wojny światowej, która się skończyła w 1945 roku w Polsce jest 
nadal bardzo żywe.

Trzy osoby uznały, że sytuacja osób z niepełnosprawnością w Libanie przed i po woj-
nie nie uległa zmianie. Inni respondenci wskazywali, iż przed wojną domową, liczba osób 
niepełnosprawnych była bardzo mała, wymagały one troski, a po wojnie liczba ta znacz-
nie się zwiększyła, natomiast prawie nikt się nimi nie interesował. Później jednak sytuacja 
zaczęła się bardzo poprawiać. Wojna odcisnęła piętno zła i była dla wszystkich bolesna. 
Była też absurdalna. Po wojnie powstało więcej szkół i stowarzyszeń, które zaczęły się oso-
bami specjalnej troski interesować. 

3.2.10. Education for Special Needs in Lebanon. 
Question 10: Describe briefly whether you think that education for people with 

disabilities in Lebanon is sufficiently developed?
Most of the respondents (22), answered this question with a clear ‘no’. Only 5 people 

considered that education for people with special needs in Lebanon is sufficiently 
(acceptable) developed, but in the current difficult economic situation, many of them 
are at risk of closure. In two responses there were accusations of corruption and the use 
of facilities for people with disabilities for further undefined purposes. One respondent 
considered that education for people with special needs in Lebanon is sufficiently 
developed.

3.2.11. Lebanon’s Civil War (1975-1990). 
Question 11: What was the impact of the Lebanese civil war (1975-1990) for 

disabled people?
The answers indicate that it was natural that the civil war was a great tragedy for people 

with disabilities in Lebanon. During the war they became useless, needed care and could 
not give much in return. The war also increased the number of people with disabilities 
and the institutions taking care of them were unable to operate. Even before the war, the 
situation of these people was not easy, so during the war it changed dramatically for the 
worse. It also delayed the granting of their rights. 

Among the people surveyed, eight did not give any answers or had no information on 
the subject to be provided.

3.2.12. Disabled in Lebanon, Before and After the Civil War. 
Question 12: Compare in a few words the situation of disabled people from before 

and after the civil war in Lebanon.
The sixteen people questioned (more than half ) did not answer this question, sometimes 

indicating their too young age. This may be quite surprising, because the war in Lebanon 
ended only in 1990 and, comparing to Polish society, the commemoration of the events of 
the Second World War, which ended in 1945, is still very much alive in Poland.

Three people considered that the situation of people with disabilities in Lebanon before 
and after the war had not changed. Other respondents pointed out that before the civil 
war, the number of people with disabilities was very small, they needed care, and after 
the war the number increased significantly, while hardly anyone was interested in them. 
Later, however, the situation began to improve greatly. The war left a mark of evil and was 
painful for everyone. It was also absurd. After the war, more schools and associations were 
established, which began to take an interest in people with special needs.
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3.2.13. Pomoc niepełnosprawnym w czasie wojny domowej.
Pytanie 13. Jaką pomoc otrzymywały osoby niepełnosprawne w czasie wojny 

domowej? 
Aż w osiemnastu przypadkach, pytani nie udzielili żadnej odpowiedzi na to zagad-

nienie, czasem wskazując na swój młody wiek lub, że w tym czasie nie było ich jeszcze 
na świecie. Pozostałe odpowiedzi wskazywały, że podczas wojny domowej w Libanie, po-
moc dla osób specjalnej troski praktycznie nie istniała z wyjątkiem nieokreślonej dokład-
ne w odpowiedzi pomocy finansowej ze strony jednostek prowadzących wojnę.

Pojawiła się bardzo ciekawa prywatna inicjatywa po nazwą Zawrak60 (po arabsku mała 
łódź), dzięki której osoby niepełnosprawne pracowały przy wyrobie świec, korzystając z fun-
duszy z ich sprzedaży, co w czasie działań wojennych było bardzo istotne, gdyż ze względu 
na częsty brak prądu elektrycznego, mogło to być jedyne źródło światła w nocy. 

3.2.14. Znajomość rodzajów niepełnosprawności.
Pytanie 14. Jakie znasz formy niepełnosprawności? 
Przy tym pytaniu tylko jedna osoba nie potrafiła podać żadnego rodzaju niepełno-

sprawności. Inne wymieniały takie formy jak: niepełnosprawność ruchowa (20x), ślepota 
(7x), głuchota (7), intelektualna (13), trisomia 21 (8), osoby nieme (3), Zespół Marfana, au-
tyzm (3) oraz niepełnosprawności sprzężone.

3.2.15. Integracja niepełnosprawnych.
Pytanie 15. Czy osoby niepełnosprawne w Libanie integruje się do życia w społe-

czeństwie? 
Odpowiadając na to pytanie trzy osoby uznały, że nie widzą integracji osób niepełno-

sprawnych w Libanie. W trzech kwestionariuszach nie było żadnej odpowiedzi. Inne bardzo 
często wskazywały, iż osoby niepełnosprawne w Libanie, integrują się ze społeczeństwem 
tylko w takim zakresie, na ile prawo zobowiązuje instytucje do zatrudniania określone-
go odsetka osób z niepełnosprawnością. W jednym miejscu podano, że liczba ta waha się 
między 10% - 15% ogółu zatrudnionych. Wskazywano, że każdy potrzebuje pracy w mia-
rę swoich możliwości, a nowe i istniejące szkoły przygotowują do integracji zarówno osoby 
niepełnosprawne jak i zdrowe (pełnosprawne). Zakłada się również kluby rekreacyjne dla 
osób specjalnej troski, by poprawić ich samopoczucie. Włącza się je do stowarzyszeń i in-
stytucji. Pojawiły się jednak głosy, iż postępuje to wszystko w niewielkim stopniu, bardzo 
powoli. Jednak obecna generacja bardziej docenia rolę osób niepełnosprawnych w społe-
czeństwie. Istnieje jednak nadal stygmatyzacja osób specjalnej troski. Podkreślano, że sek-
tor prywatny podejmuje więcej działań w tej materii niż sektor publiczny.

60 https://www.whereleb.com/lebanon/zawrak-association-fanar-jdeideh-beirut [dostęp: 2020.03.21].

3.2.13. Assistance to the Disabled During the Civil War.
Question 13: What assistance did disabled people receive during the civil war? 
In eighteen cases, the respondents did not give any answer to this question, sometimes 

indicating their young age or that they were not yet in the world at that time. The other 
answers indicated that during the civil war in Lebanon, aid to people with special needs 
was virtually non-existent, with the exception of unspecified precise financial assistance 
from warring units.

There was a very interesting private initiative called Zawrak60 (a small boat in Arabic), 
thanks to which disabled people worked on making candles, using the funds from their 
sale, which was very important during the warfare, because due to the frequent lack of 
electricity, it could be the only source of light at night. 

3.2.14. Knowledge of the Types of Disability.
Question 14: What forms of disability do you know? 
Only one person was not able to give any type of disability for this question. Others 

listed forms such as motor disability (20x), blindness (7x), deafness (7), intellectual (13), 
trisomy 21 (8), mute people (3), Marfan syndrome, autism (3) and conjugated disabilities.

3.2.15. Integration of Disabled People.
Question 15: How does Lebanon integrate people with disabilities into society?
In answering this question, three people considered that they did not see the integration 

of people with disabilities in Lebanon. There was no answer in the three questionnaires. 
Others very often indicated that people with disabilities in Lebanon integrate into society 
only to the extent that the law requires institutions to employ a certain percentage of 
people with disabilities. In one place it was stated that this figure varies between 10% and 
15% of the total number of employees. It was pointed out that everyone needs work to the 
best of their abilities and that new and existing schools prepare both disabled and healthy 
(non-disabled) people for integration. Recreational clubs for people with special needs are 
also established to improve their well-being. They are incorporated into associations and 
institutions. However, there have been voices that all this is progressing very little, very 
slowly. However, the current generation appreciates more the role of disabled people in 
society. However, there is still stigmatization of people with special needs. It was stressed 
that the private sector takes more action in this matter than the public sector.

60 https://www.whereleb.com/lebanon/zawrak-association-fanar-jdeideh-beirut [access: 2020.03.21].
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3.2.16. Stosunek do osób z niepełnosprawnością.
Pytanie 16. W jaki sposób, według ciebie powinno traktować się osoby 

niepełnosprawne? 
Cytując i reasumując odpowiedzi osób pytanych na to zagadnienie, wskazują oni, 

że to prawo ma wpływ na to, jak instytucje i firmy traktują i adaptują do społeczeństwa oso-
by specjalnej troski. Potrzeby tych osób muszą być brane pod uwagę w zależności od stop-
nia niepełnosprawności i ich wyszkolenia, tak by ich możliwości w społeczeństwie zostały 
wykorzystane, aby stały się one niezależne i były w stanie same walczyć i starać się o swo-
je prawa. W ten sposób mogłyby poczuć się wartościową częścią społeczeństwa. Ważne 
jest zrozumienie problemu przez władzę, by nadać im udogodnienia i przywileje. Dając 
im szansę na edukację będą oni mogli żyć jak normalni ludzie (zbliżyć się do poziomu ży-
cia osób pełnosprawnych). Respondenci wskazują na potrzebę specjalnej troski, szacunek, 
życzliwość i uznanie dla ich zdolności i energii. Powinny być traktowane jak traktujemy na-
sze zdrowe dzieci. Każda osoba się liczy. Należy dostosować architekturę do możliwości 
osób niepełnosprawnych i włączać te osoby do społeczeństwa oraz dawać im więcej szans 
na bycie częścią reszty społeczeństwa. Pojawił się też głos, że organizacje międzynarodo-
we powinny się nimi zająć. W jednym przypadku nie udzielono żadnej odpowiedzi. 

3.3. Cytaty specjalne

W dwóch przypadkach, osoby wypełniające kwestionariusz czuły potrzebę dodania kil-
ku słów od siebie:

„Jako dziecko żyłem poza Libanem, a w Bejrucie resztę swojego życia. Odkryłem, że czło-
wiek jest człowiekiem, nie ma różnicy między miejscem jednym a drugim. Ale to ludzie różni-
cują siebie.”

„W kwestionariuszu użyte jest słowo „disabled” (niepełnosprawny), powinno się używać 
stwierdzenia „osoba specjalnej troski”.”

Ten ostatni cytat wskazuje na rosnącą świadomość nie tylko pomocy dla osób niepeł-
nosprawnych, ale też należnego im szacunku w tym, w jaki sposób o nich mówimy i się 
do nich zwracamy. 

Podsumowanie
Przedmiotem tej pracy jest wiedza, stosunek i świadomość społeczna mieszkańców Li-

banu w stosunku do niepełnosprawności. Zgromadzone przez autora informacje, stwo-
rzyły bazę źródeł, materiał badawczy oraz przedstawia placówki i instytucje, gdzie można 
zasięgnąć dalszych informacji, jeśli zaistnieje potrzeba pogłębienia wiedzy w tej tematyce. 

Wczytując się w odpowiedzi respondentów, Libańczycy posiadają spora wiedzę o oso-
bach z niepełnosprawnością. Szczególnie w pierwszym pytaniu wykazali dobre zrozumie-
nie tego, czym pedagogika specjalna się zajmuje i w jakiego typu placówkach w Libanie 

3.2.16. Attitudes Towards People with Disabilities.
Question 16: How do you recommend people with disabilities should be treated?
By quoting and recapitulating the answers of those asked, they indicate that this law has 

an impact on how institutions and companies treat and adapt people with special needs 
to society. Their needs must be taken into account according to the degree of disability 
and their training, so that their opportunities in society are used, so that they become 
independent and are able to fight and seek their rights themselves. In this way they could 
feel a valuable part of society. It is important that the authorities understand the problem 
in order to give them facilities and privileges. By giving them the chance to educate 
themselves, they will be able to live like normal people (to approach the standard of living 
of people without disabilities). Respondents point to the need for special care, respect, 
kindness and appreciation for their abilities and energy. They should be treated as we treat 
our healthy children. Every person counts. They should adapt their architecture to the 
abilities of disabled people and integrate them into society and give them more chances 
to be part of the rest of society. There was also a voice that international organizations 
should take care of them. In one case, no answer was given. 

3.3. Special Quotes

In two cases, those filling in the questionnaire felt the need to add a few more words:
“As a child I lived outside Lebanon and in Beirut the rest of my life. I discovered that a man 

is a man, there is no difference between the place of one and another. But it’s people who 
differentiate themselves.”

“In the questionnaire the word “ disabled “ is used, the phrase “special needs person” should 
be used.”

This last quote indicates a growing awareness not only of the help for people with 
special needs, but also of the respect due to them in the way we talk about them and 
address them.

Summary
The subject of this work is the knowledge, attitude and social awareness of the Lebanese 

people with regard to disability. The information gathered by the author has created 
a database of sources, research material, and presents institutions and places where 
further information can be obtained if there is a need to deepen knowledge in this area. 

Reading the respondents’ answers, Lebanese have a lot of knowledge about people 
with disabilities. In the first question in particular, they showed a good understanding 
of what special education is about and in what type of institutions in Lebanon (mainly 
private schools) people with disabilities can find support. They are also very aware of the 
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(głównie szkoły prywatne) osoby niepełnosprawne mogą znaleźć wsparcie. Są też bardzo 
świadomi wad systemu edukacyjnego w Libanie oraz wyrażają swoje niezadowolenie, po-
nieważ jest on niesprawiedliwy społecznie. System edukacyjny nie traktuje wszystkich lu-
dzi w jednakowy sposób i nie daje właściwych szans dla wszystkich obywateli. Znalazło 
to także potwierdzenie w literaturze libańskiej wykorzystanej do tej pracy. Dzisiejsze pro-
blemy edukacji libańskiej są bardzo podobne do tych, które już miały miejsce zaraz po od-
zyskaniu niepodległości w 1943 roku, a zakończyły się wybuchem wojny domowej61.

Liban posiada dość sporą liczbę placówek specjalnych jak na tak mały kraj. Jednak to, 
iż są one odpłatne, ogranicza uboższym rodzinom korzystanie z ich pomocy, czasem zmu-
szając je do emigracji. Często placówki te bazują na donacjach i sponsorach z innych kra-
jów. Jak wykazały badania terenowe, szczególnie na przełomie roku 2019 i 2020, to źródło 
pieniędzy zaczęło wysychać ze względu na protesty w kraju. Organizacje zagraniczne za-
częły ograniczać lub kompletnie rezygnować ze wsparcia, co w konsekwencji doprowa-
dziło do redukcji kadry. Pojawiające się w kwestionariuszach pojedyncze oskarżenia o ko-
rupcję, nieprawidłowym wykorzystywaniu datków i prywacie w prowadzeniu działalności 
charytatywnej na rzecz osób specjalnej troski, sprawiają, że nie można wykluczyć, iż mają 
one miejsce, a mogą też być uzasadnieniem w obcinaniu funduszy przez organizacje z ze-
wnątrz, które chcą, by ich fundusze były wykorzystane w prawidłowy sposób62.

Wiedza osób pytanych o rodzajach niepełnosprawności oraz o to, jaką pomoc takie oso-
by mogą uzyskać, również jest wystarczająca. W oczekiwaniach pojawia się często postu-
lat, iż to państwo, rząd, powinien w tym kierunku zrobić coś dodatkowego czy to praw-
nie, czy finansowo. Odzwierciedla to świadomość, że tylko państwo może być gwarantem 
stabilności takiej pomocy jak i sprawiedliwego podziału społecznego przy otrzymywaniu 
takiej pomocy, pomimo że instytucje prywatne świadczą usługi wyższej jakości niż pu-
bliczne. Tylko państwo może wdrożyć prawo, by usuwać bariery architektoniczne. Placów-
ki prywatne są dostrzegane jako komórki, które jedynie wybiórczo, określonym grupom 
idą z pomocą. Dlatego ważny był głos, który się pojawił, że bezpłatna edukacja publiczna 
trwa za krótko, a potrzeba zmian musi wyjść od ustawodawców. Nawet jedyna publicz-
na uczelnia wyższa, Uniwersytet Libański, nie jest całkowicie bezpłatny, a opłaty wynoszą 
około 300 USD za rok kształcenia na poziomie licencjatu i 500 USD na poziomie studiów 
magisterskich63.

61 Gordon, D., The Republic of Lebanon, (Nation in Jeopardy), Westview Press • Boulder, Colorado, Croom Helm • 
London and Canberra 1983, s. 49-55 i s. 106-118.

62 Badania własne - patrz podrozdział 3.2.10.
63 Podstawowe opłaty na Uniwersytecie Libańskim: https://ul.edu.lb/students/registration.aspx [dostęp: 

2020.03.27].

shortcomings of the educational system in Lebanon and express their dissatisfaction with 
it, as it is socially unjust. The education system does not treat all people in the same way 
and does not provide proper opportunities for all citizens. This is also confirmed by the 
Lebanese literature used for this work. Today’s problems of Lebanese education are very 
similar to those that already took place just after independence in 1943 and ended with 
the outbreak of civil war.61

Lebanon has quite a large number of special educational institutions for such a small 
country. However, the fact that they are paid for limits the poorer families to benefit 
from their help, sometimes forcing them to emigrate. Often, these facilities are based on 
donations and sponsorship from other countries. As field studies have shown, especially 
at the turn of 2019 and 2020, this source of money started to dry up due to protests in the 
country. Foreign organizations started to reduce or completely give up support, which in 
turn led to staff reductions. Individual accusations of corruption, misuse of donations, and 
interception in charitable activities for the benefit of special care individuals, appearing in 
the questionnaires, make it impossible to rule out that they are taking place, and may also 
be a justification for the cutting of funds by external organizations that want their funds 
to be used in the right way.62

The knowledge of the people asked, about the types of disabilities and what kind of 
help such people can get is also sufficient. Expectations often demand that the state, 
the government, should do something additional, either legally or financially, in this 
direction. This reflects the awareness that only the state can guarantee the stability of 
such assistance as well as a fair social distribution when receiving such assistance, even 
though private institutions provide services of a higher quality than public ones. Only the 
state can implement laws to remove architectural barriers. Private institutions are seen as 
cells that only selectively help certain groups. That is why it was important to say that free 
public education is too short and the need for change must come from the legislators. 
Even the only public university, the University of Lebanon, is not completely free, and the 
fees are about $300 for a year of bachelor’s and $500 for a master’s degree.63

61 Gordon, D., The Republic of Lebanon, (Nation in Jeopardy), Westview Press • Boulder, Colorado, Croom Helm • 
London and Canberra 1983, p. 49-55 and p. 106-118.

62 See subchapter 3.2.10.
63 Basic fees at the University of Lebanon: https://ul.edu.lb/students/registration.aspx [access: 2020.03.27].
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Zobligowanie pracodawców przez państwo, by zatrudniali określony procent osób 
z niepełnosprawnością, znajduje poklask wśród respondentów i to nie tylko ze wzglę-
du na sam fakt pomocy, ale też na to, iż prawne usankcjonowanie tego powoduje dużą 
efektywność. Duże oczekiwania respondentów w stosunku do władz mają też swoje pod-
łoże w tym, że to właśnie na ulicach libańskich wojsko i policja cały czas czuwa nad tym 
by nie doszło ponownie do konfliktów między zwaśnionymi stronami. Wszyscy wiedzą, 
co oznacza ponowny konflikt z własnego doświadczenia, jak i obserwacji tego co się dzie-
je w sąsiedniej Syrii, pogrążonej w wojnie domowej. Można wysnuć wniosek, że wła-
śnie dlatego ostatnie protesty w Libanie miały dość pokojowy charakter i ograniczyły się 
do rozbijania witryn sklepowych i palenia opon na blokadach drogowych.

State obligation for employers to employ a certain percentage of people with disabilities 
is welcomed by the respondents, not only because of the very fact of the assistance, 
but also because of the fact that this is legally sanctioned. The high expectations of 
the respondents towards the authorities are also due to the fact that it is on the streets 
of Lebanon that the army and the police are constantly watching out for the conflicts 
between the sides. Everyone knows what it means to be in conflict again from their own 
experience, as well as from the observation of what is happening in neighboring Syria, 
which is plunged into civil war. It can be concluded that this is why the recent protests in 
Lebanon were quite peaceful and were limited to smashing shop windows and smoking 
tires on roadblocks.

Ilustracja 8. Bejrut, niedaleko Sassine Square na ulicy Independance, przedstawia bariery archi-
tektoniczne, typowe w mieście, gdzie na pasach dla pieszych parkują auta, a pasy kończą się wyso-
kim krawężnikiem i betonową ławką na chodniku. Fot. Stanisław Frymark 2020.

Image 8. Beirut, near Sassine Square on Independance Street, shows architectural barriers, typical 
of the city, where cars park on pedestrian lanes and the lanes end with a high curb and a concrete 
bench on the pavement. Photo: Stanisław Frymark 2020.

Ilustracja 9. Bardzo częstym obrazkiem w Bejrucie są też wąskie ulice, wąziutkie chodniki i rosną-
ce na nich drzewa, co zmienia miasto dla osób niepełnosprawnych w tor przeszkód nie do przeby-
cia. Fot. Stanisław Frymark 2020.

Image 9. Narrow streets, narrow sidewalks and trees growing on them are also very common in 
Beirut, which turns the city for the disabled into an impassable obstacle course. Photo: Stanisław 
Frymark 2020.
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Tak jak w innych rozwijających się krajach, tak też w Libanie odchodzi się od stygma-
tyzacji osób niepełnosprawnych. Pomimo tego, że niektóre osoby badane znają jeszcze 
przypadki ukrywania osób specjalnej troski, to jednak dla większości jest to już nieznane 
zjawisko społeczne. Zaczyna się powoli dostrzegać, że osoby z niepełnosprawnością nio-
są też ze sobą potencjał i są w stanie dać coś społeczeństwu, a nie tylko są obciążeniem. 
Dlatego w ostatnim pytaniu, wszyscy respondenci byli zgodni, że zasługują one na szacu-
nek, by być traktowane tak samo jak inni ludzie na tych samych prawach i powinny być 
otoczone specjalną opieką. 

Liban to bardzo piękny kraj, o bardzo dobrym śródziemnomorskim klimacie, borykają-
cy się z wieloma problemami. Wiele spotkanych osób, które odwiedziły ten kraj, zawsze 
wyrażając się o nim mówiły „I love this country” (kocham ten kraj). Tutaj nasuwają się jed-
nak słowa, zasłyszane przez autora tej pracy od pewnego Libańczyka, który skomento-
wał to w ten sposób: „Wygląda na to, że tylko my, tu mieszkający, nie kochamy tego kraju”. 
Oczywiście to sarkazm ale bardzo dużo mówiący.

Przedstawienie generalnych wyników badań, 
omówienie, wnioski.

Zakończenie
Z uwagi na niewielką ilość literatury poświęconej osobom niepełnosprawnych 

w Libanie, jaką udało się odnaleźć w języku angielskim i praktycznie jej brak w języku pol-
skim, niniejsza praca będzie unikalnym studium poświęconym temu problemowi, opisu-
jącym sytuację w danym momencie, jaka ma miejsce w Libanie. Nawiązując do uzyskanej 
literatury z roku 1964, 1983 oraz źródeł internetowych, praca ta stanowić będzie utrwale-
nie tego, co już jest znane z dodatkiem tego, co obecnie ma miejsce. Tym samym możliwa 
będzie dalsza obserwacja rozwoju sytuacji osób niepełnosprawnych w Libanie, a niniejsza 
praca stanowić będzie jedną z udokumentowanych jej składowych.

As in other developing countries, Lebanon is moving away from the stigmatization of 
disabled people. Although some of the people surveyed are still aware of cases of hiding 
people with special needs, this is an unknown social phenomenon for most. It is slowly 
beginning to become apparent that people with disabilities also have potential and are 
able to give something to society and not just a burden. This is why in the last question, 
all respondents agreed that they deserve respect to be treated like other people with the 
same rights and should be given special care. 

Lebanon is a very beautiful country, with a very good Mediterranean climate and many 
problems. Many of the people who have visited this country have always said “I love this 
country”. Here, however, are the words heard by the author of this work from a Lebanese 
man who commented on it in this way: “It seems that only we who live here do not love this 
country.” Of course, this is sarcasm, but with a strong message.

Presentation of General Research Results, 
Discussion, Conclusions.

Completion
Due to the small amount of literature devoted to people with disabilities in Lebanon 

that has been found in English and practically no literature in Polish, this work will be 
a unique study on this problem describing the situation in Lebanon at the present time. 
Referring to the literature obtained in 1964, 1983 and Internet sources, this work will 
consolidate what is already known with the addition of what is currently taking place. 
Thus, it will be possible to continue observing developments in the situation of disabled 
people in Lebanon, and this work will be one of its documented components.
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Aneks

Kwestionariusze ankiety

Wersja w języku polskim

Sir / Madame Bardzo proszę o wypełnienie anonimowo niniejszego kwestionariusza, 
który posłuży mi do mojej pracy magisterskiej. Bardzo dziękuję!
1. Co rozumiesz pod pojęciem „pedagogika specjalna”? 
2. Opisz krótko co według ciebie jest największą wada i zaletą system edukacyjnego 

Libanu? 
3. Jakie znasz placówki edukacyjne dla dzieci lub młodzieży niepełnosprawnej 

w Libanie? 
4. Jak wygląda pomoc osobom z niepełnosprawnością w placówkach edukacyjnych? 
5. Wymień formy pomocy lub metody edukacyjne, osób niepełnosprawnych, które 

znasz.
6. Z jakimi osobami niepełnosprawnymi spotykasz się w życiu codziennym?
7. Jak określasz życie osób niepełnosprawnych w Libanie?
8. Jaką pracę wykonują osoby niepełnosprawne, które znasz?
9. Czy spotkałeś się kiedyś z ukrywaniem osób niepełnosprawnych?
10. Opisz krótko czy według ciebie edukacja dla osób niepełnosprawnych w Libanie jest 

dostatecznie rozwinięta?
11. Jaki wpływ miała woja domowa w Libanie (1975-1990) na osoby niepełnosprawne?
12. Porównaj w kilku słowach sytuację osób niepełnosprawnych z czasu z przed i po woj-

nie domowej w Libanie. 
13. Jaką pomoc otrzymywały osoby niepełnosprawne w czasie wojny domowej?
14. Jakie znasz formy niepełnosprawności?
15. Czy osoby niepełnosprawne w Libanie integruje się do życia w społeczeństwie?
16. W jaki sposób, według ciebie powinno traktować się osoby niepełnosprawne?

Płeć: mężczyzna, kobieta Wiek: Wykształcenie: Miejsce zamieszkania (miasto, wieś)

Annex

Questionnaires

English version

Sir / Madame I would like to ask you to fill in this questionnaire anonymously, which will 
be used for my Master’s thesis. Thank you very much!
1. What do you understand under the term “special education”?
2. Describe briefly what in your opinion is the biggest disadvantage and advantage of 

Lebanon’s educational system?
3. What educational institutions of which you are aware are available to disabled 

children or youth in Lebanon?
4. What help is available for people with disabilities in educational institutions?
5. List the forms of support or educational methods that you know for people with 

disabilities.
6. What kind of people with disabilities do you meet in your everyday life?
7. How do you describe the life of disabled people in Lebanon?
8. What kind of work do people with disabilities who you know?
9. Have you ever met with the hiding of people with disabilities?
10. Describe briefly whether you think that education for people with disabilities in 

Lebanon is sufficiently developed?
11. What was the impact of the Lebanese civil war (1975-1990) for disabled people?
12. Compare in a few words the situation of disabled people from before and after the 

civil war in Lebanon.
13. What assistance did disabled people receive during the civil war?
14.  What forms of disabilities do you know?
15. How does Lebanon integrate people with disabilities into society?
16. How do you recommend people with disabilities should be treated?

You are: MAN, WOMAN. Your age: Your education: You live in: CITY, VILLAGE
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Wersja w języku arabskim / Arabian version

المرفق
االستبيانات

النسخة العربية

سيدي/سيدتيأودأنأطلبمنكملءهذااالستبيان،والذيسيتماستخدامهألطروحةالماجستيرالخاصة
بي.شكراجزياللك!

ماذاتفهممنمصطلح›‹التعليمالخاص‹‹؟..

ِصفبإيجازماهيبرأيكأهمحسناتوسيئاتالنظامالتعليميفيلبنان...

ماهيالمؤسساتالتعليميةالتيتعرفأنهامتوفرةلألطفالأوالشبابالمعوقينفيلبنان؟..

ماهيالمساعدةالمتوفرةلذوياإلعاقةفيالمؤسساتالتعليمية؟..

ضعقائمةبأشكالالدعمأواألساليبالتعليميةالتيتعرفهالألشخاصذوياالحتياجاتالخاّصة...

مانوعذوواالحتياجاتالخاّصةالذينتقابلهمفيحياتكاليومية؟..

كيفتصفحياةالمعوقينفيلبنان؟..

مانوعالعملالذييقومبهاألشخاصذوواإلعاقةالذينتعرفهم؟..

هلسبقلكأنقابلتأشخاًصامعاقينمخبئين؟..
صفبإيجازماإذاكنتتعتقدأنتعليمأشخاصاالحتياجاتالخاصةفيلبنانمتطوربشكلكاف....
ماذاكانتأثيرالحرباألهليةاللبنانية)....-....(علىذوياالحتياجاتالخاصة؟...
قارنببضعكلماتوضعالمعّوقينقبلوبعدالحرباألهليةفيلبنان....
ماهيالمساعداتالتيتلقاهاالمعّوقونخاللالحرباألهلية؟...
ماهيأشكالاإلعاقةالتيتعرفها؟...
كيفيقوملبنانبدمجأشخاصاالحتياجاتالخاصةفيالمجتمع؟...
كيفتوصيبضرورةمعاملةذوياالحتياجاتالخاصة؟...

أنت:رجل،امرأة.عمرك:مستوىتعليمك:أنتتعيشفي:مدينة،قرية
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Stanisław Frymark
Stanisław Frymark urodził się 1972.11.07. w Brusach i od urodzenia mieszkał we wsi Le-

śno Wybudowanie. W 1987 ukończył szkołę podstawową w Leśnie. Następnie przez rok 
uczył się w Technikum Rolniczym w Chojnicach, po czym uczęszczał do trzy letniej Zawo-
dowej Szkoły Ogrodniczej w Bydgoszczy którą ukończył w 1991 roku. Następnie przez trzy 
lata uczył się w trzyletnim Technikum Ogrodniczego w Pruszczu Gdańskim. W 2014 roku 
ukończył Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brusach. W roku 2015 podejmuje 
studia na kierunkach etnofilologia kaszubska na Uniwersytecie Gdańskim i filologia an-
gielska na Powszechnej Wyższej Szkole Humanistycznej „Pomerania” w Chojnicach, uzy-
skując na obu tytuły licencjata w 2018 roku. Od października 2018 roku był na studiach 
magisterskich na wydziale zamiejscowym Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej 
„Pomerania” w Kościerzynie, kierunek pedagogika specjalna, uzyskując w 2020 roku tytuł 
magistra. 

W 2010 roku przeprowadził się na kupioną w 2005 roku przez siebie resztówkę w miej-
scowości Kaszuba Wybudowanie (później nazwa zmieniona na Kaszuba) niedaleko Leśna, 
gdzie kontynuuje założoną przez siebie w 2000 roku działalność agroturystyczną pod na-
zwą Zamek Zaborski.

Stanisław Frymark
Stanisław Frymark was born 1972.11.07. in Brusy, Poland and has lived in the village of 

Leśno Wybudowanie since birth. In 1987 he finished primary school in Leśno. Then he 
studied for a year at the Agricultural Technical High School in Chojnice and then attended 
a three-year Vocational Horticultural School in Bydgoszcz which he completed in 1991. Then 
for three years he attended at the three-year Horticultural Technical High School in Pruszcz 
Gdański. In 2014 he graduated from the High School for Adults in Brusy. In 2015, he started 
studying Kashubian ethnophilology at the University of Gdańsk and English philology 
at the General Humanities College School (Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna 
)”Pomerania” in Chojnice, obtaining on both bachelor’s degrees in 2018. Since October 
2018, he has been studying special education, for a master’s degree at the local faculty 
of the General Humanities College School (Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna 
)”Pomerania” of Chojnice in Kościerzyna, obtaining a master’s degree in 2020. 

In 2010, he moved to his own farm house bought in 2005 in the village of Kaszuba 
Wybudowanie (later renamed to Kaszuba) near Leśno, where he continues his B&B activity 
founded in 2000 under the name Zaborski Castle (Kasz. Zómk Zôb)rsczi, Pol. Zamek 
Zaborski).

Ilustracja 10. Stanisław Frymark 2020.
Image 10. Stanisław Frymark 2020.
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A poet, writer, translator, photographer and hobby painter. He has no artistic education, 
however, he received his first corrections in his artistic work from Kazimiera Frymark - 
Błaszczyk, a professor of the Higher School of Fine Arts in Łódź, with whom he had and 
has frequent contacts due to his family connections.

He painted his first painting in 1987 and since then he has had over 40 paintings to his 
credit. The paintings inspired him to write poetry because he also wrote texts for some. 
The effects of his early work, mainly in Polish, can be found in the volume of his poems 
Do Ód from 2016. The title of the volume underlines his path to the Kashubian stage of 
writing as the superior one. He has had several artistic exhibitions, including one with 
Józef Chełmowski from Brusy Jaglie, which was presented there at the Kashubian Cottage, 
then at the Bytów Castle and the Polish Museum in Winona, USA.

Since 2004, he has been the head of the Stoltmann Family Reunion, as his mother 
brought this surname from home. He is involved in periodically organized assemblies of 
this family. The first one was held in Leśno (2004), then Ostrowite near Chojnice (2008), 
Kartuzy (2010), Stoltmany /Zapceń (2012), Swornegacie (2016), Bytów (2018). 

Since 1989, he has been establishing extensive contacts with the Kashubian Polish 
community in the United States, Canada and New Zealand, where he collects materials 
and conducts research on the history of Kashubian emigrants in North America and 
Australian continent. In these countries he has given a number of lectures on the subject 
of Kashubia to the local descendants of Kashubian emigrants. Together with the Polish 
museum in Winona, a partner city of Bytów, he runs a number of cooperation and 
exchange projects. The fruit of his work with the museum in Winona are also the texts of 
Kashubian literature translated into English by him in cooperation with the President of 
the Kashubian Association of North America - Blanche Krbechek. 

One the results of the contacts is his book: Stanisłôw Frymark, Kaszëbsczi jãzëk 
w Kanadze, ÙSA i Nowi Zelandii *** Leksykalné interferencje w gôdce Kaszëbow w Kanadze, 
ÙSA i Nowi Zelandii / Kashubian Language in Canada, the USA and New Zealand *** Lexical 
Interferences in Kashubian Language in Canada, the USA and New Zealand, Zómk Zôbòrsczi 
2020, ss. 155 / pp. 157.

He is the founder of the Zaborski Castle / Zómk Zôbòrsczi / Zamek Zaborski publishing 
house, which has been operating since 2015. The publishing house operates on a micro-
scale and is not involved in commercial activities. All the titles, so far published, are related 
to regional, Kashubian themes in the same language, and in Polish and English, bringing 
together many authors and involving other people in their projects. These are publications 
both scientific, as well as those representing prose or poetry.

Since January to June 2020 he has been working in the primary school in Łubiana as 
a Kashubian language teacher and in the primary school in Kościerzyna as a teacher of 
Kashubian language and Kashubian history and culture. In September 2020, he opened 
a doctoral thesis in Akadamia Pomorska in Słupsk (Eng. Pomeranian University in Słupsk). 
From October 1st 2020 he teaches Kashubian language in the high school number 3 in 
Chojnice. 

Poeta, pisarz, tłumacz, fotograf i malarz hobbysta. Nie posiada wykształcenia artystycz-
nego, tym niemniej pierwsze korekty w swojej pracy artystycznej otrzymał od Profesor 
Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Łodzi Kazimiery Frymark – Błaszczyk z którą za względu 
na pokrewność miał i ma częste kontakty.

Swój pierwszy obraz namalował w 1987 roku i od tej pory ma na swoim koncie po-
nad 40 namalowanych obrazów. Obrazy były dla niego inspiracją do pisania poezji, gdyż 
do niektórych napisał również teksty. Efekty wczesnej twórczości, głównie w języku pol-
skim, znajdują się w tomiku jego wierszy Do òd z 2016 roku. Tytuł tomiku podkreśla jego 
drogę do kaszubskiego etapu pisarstwa jako nadrzędnego. Posiada na swoim koncie kil-
ka wystaw artystycznych w tym z Józefem Chełmowskim z Brus Jaglii, która była prezen-
towana tamże w Chacie Kaszubskiej, następnie na Zamku Bytowskim i Polskim Muzeum 
w Winonie w USA.

Od 2004 roku jest sołtysem Sejmiku Rodu Stoltmann jako, iż jego matka wyniosła to na-
zwisko z domu. Zajmuję się periodycznie organizowanymi sejmikami tego rodu. Pierwszy 
odbył się w Leśnie (2004), następnie było Ostrowite koło Chojnic (2008), Kartuzy (2010), 
Stoltmany /Zapceń (2012), Swornegacie (2016), Bytów (2018). 

Już od 1989 roku nawiązuje szerokie kontakty z Kaszubską Polonią w Stanach Zjedno-
czonych, Kanadzie i Nowej Zelandii, gdzie zbiera materiały i przeprowadza badania histo-
rii Kaszubskich emigrantów w Północnej Ameryce. W tych też krajach dokonał szeregu wy-
kładów w tematyce Kaszuby dla tamtejszych potomków kaszubskich emigrantów. Razem 
z Polskim muzeum w Winonie, miastem partnerskim Bytowa, prowadzi szereg projektów 
współpracy i wymiany. Owocem pracy z muzeum w Winonie są też przetłumaczone przez 
niego na język angielski teksty literatury Kaszubskiej we współpracy z Prezydentem Sto-
warzyszenia Kaszubskiego Północnej Ameryki – Blanche Krbechek. 

Jednym z owoców tych kontaktów jest jego ksiązka: Stanisłôw Frymark, Kaszëbsczi jãzëk 
w Kanadze, ÙSA i Nowi Zelandii *** Leksykalné interferencje w gôdce Kaszëbow w Kanadze, 
ÙSA i Nowi Zelandii / Kashubian Language in Canada, the USA and New Zealand *** Lexical 
Interferences in Kashubian Language in Canada, the USA and New Zealand, Zómk Zôbòrsczi 
2020, ss. 155 / pp. 157.

Jest założycielem wydawnictwa Zamek Zaborski / Zómk Zôbòrsczi, które działa 
od 2015 roku. Wydawnictwo działa w mikroskali i nie zajmuje się komercyjną działalno-
ścią. Wszystkie tytuły, do tej pory wydane, związane są z regionalną, kaszubską tematy-
ką w tymże języku, oraz po polsku i angielsku, skupiając wielu autorów i angażując inne 
osoby w swoich projektach. Są to publikacje zarówno naukowe, jak i reprezentujące pro-
zę czy poezję.

Od 27 stycznia do czerwca 2020 pracuje w szkole podstawowej w Łubianie jako na-
uczyciel języka kaszubskiego oraz w szkole podstawowej w Kościerzynie jako nauczy-
ciel języka kaszubskiego i historii i kultury Kaszubów. Od września 2020 roku na studiach 
doktorskich przy Akademii Pomorskiej w Słupsku (Eng. Pomeranian University in Słupsk). 
Od 1 października 2020 roku uczy języka kaszubskiego w technikum nr 3 w Chojnicach.
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