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ABSTRACT 
Initially, the connection between social pedagogy and ethnography will be discussed. 

This will be followed by the subject of cultural codes and the culture itself. Women in Saudi 
Arabia live within strictly defined rules and roles. Their behaviour, identity and life style 
are framed by cultural codes, difficult to understand and decipher for Westerners. Any 
display of individuality or an attempt to overcome existing customs, is suppressed by family, 
society and even the state, through enforced punitive codes demonstrated by moral 
restrictions, a strong social control and legal sanctions. All cultural codes are based 
on regional traditions and religion and these influence all areas of social life. They appear 
to be resistant to change regardless of technological innovations or scientific progress. 
The discourse concentrates on a few chosen cultural codes that reflect the life style of Saudi 
females and is based on 2 years of anthropological field research, observations and interviews 
collected in an ethnographic diary. 
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STRESZCZENIE 

Na wstępie podjęte zostaną rozważania nad związkiem pedagogiki społecznej 
z etnografią. Następnie omówiona zostanie problematyka kodów zawartych w kulturze. 
Kobiety w społeczeństwie Arabii Saudyjskiej poruszają się w obrębie ściśle wytyczonych 
zasad i ról. Ich zachowania, tożsamość, czy styl życia zamknięte zostały w kodach 
kulturowych, które trudne są do zrozumienia i odszyfrowania dla przedstawicieli kultury 
zachodniej. Wszelkie przejawy indywidualizmu i wychodzenia poza przyjęte obyczaje 
są piętnowane przez rodzinę i społeczeństwo, a nawet państwo, dzięki istniejącym kodom 
punitywnym, czyli restrykcjom obyczajowym, silnej kontroli społecznej i sankcjom 
prawnym. Większość kodów kulturowych jest w znacznym stopniu związana z tradycją 
regionu, a także z religią, która wpływa na wszystkie przestrzenie życia społecznego. Można 
powiedzieć, że są one odporne na zmiany czasu, dostępne technologie i postęp naukowy. 
W rozważaniach tych przestawione zostaną wybrane kody kulturowe dotyczące życia 
Saudyjek, opierając się na 2-letnich antropologicznych badaniach terenowych 
i etnograficznym dzienniku wywiadów i obserwacji. 
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