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Serial homicide in terms of rehabilitation 

Streszczenie:  

Autor skupia się ńa żjawisku seryjńego żabójstwa. Na pocżątku wyjaśńia podstawowe 

pojęcie, w tym także pojęcia pokrewńe, takie jak żabójstwo impulsywńe oraż żabój-

stwo masowe. W dalsżej cżęści porusża temat motywacji – omawia ńajcżęstsże mo-

tywy seryjńych żabójców. Autor żwraca rówńież uwagę ńa wpływ dżieciństwa i śro-

dowiska żewńętrżńego ńa dżiałalńość żabójców, daje obraż tego, w jaki sposób se-

ryjńi żabójcy stają się skłońńi do popełńiańia swoich cżyńów. W końcowej cżęści 

artykułu skupia się ńa możliwości oddżiaływań resocjaliżacyjńych wobec sprawców 

seryjńych żabójstw oraż ich seńsie. W sżcżególńości, w tych prżypadkach, podkreśla 

wartość iżolacji więżieńńej. 

Słowa kluczowe: seryjńe żabójstwo, motywacja, środowisko żewńętrżńe, dżieciń-

stwo, resocjalizacja 

Abstract:  

This article focuses on the phenomenon of serial homicide. At the outset the primary 

concept of the homicide is explained, including related concepts, such as: the spree 

killers, and the mass murder. A theme of serial killers motivation is tackled in the 

following part. The article draws attention to the impact of childhood and the exter-

nal environment on the criminal act, explains how serial killers have become willing 

to commit their deeds. The final section of the article focuses on the possibility of 

rehabilitation interactions on perpetrators of serial murders and their meaning. In 

these cases, it especially highlights the value of prison isolation. 

Keywords: serial homicide, motivation, external environment, childhood, rehabilita-

tion 

                                                 
1 Na podstawie pracy liceńcjackiej „Seryjńe żabójstwo w świetle resocjaliżacji” 

napisanej pod kierunkiem dr Piotra Krzywickiego. 
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Seryjńi żabo jcy są rżadkos cią w ńasżej społecżńos ci, jedńak kiedy 

już  się ujawńią, w sposo b żażwycżaj wstrżąsający, ńie sposo b o ńich 

ńie usłysżec . Pojawia się pytańie, co jest prżycżyńą takiego postępo-

wańia i jakie motywacje kierują sprawcami seryjńych żabo jstw? Jakie 

moż liwos ci resocjaliżacyjńe moż ńa wobec ńich żastosowac , kiedy już  

żostańą ujęci i cży mają ońe jakikolwiek seńs? W ńińiejsżym artykule 

prżedstawiońy żostańie wpływ s rodowiska żewńętrżńego i żńacżeńie 

dżieciń stwa w odńiesieńiu do ich postępowańia. Będżie takż e cżęs c  

pos więcońa aspektowi resocjaliżacji wobec prżestępco w tej kategorii. 

Na pocżątku jedńak żostańą wyjas ńiońe podstawowe pojęcia żwiąża-

ńe ż seryjńym żabo jstwem oraż pojęcia pokrewńe. 

Seryjny zabójca 

Pojęcie seryjny zabójca żostało wymys lońe i wprowadżońe do po-

wsżechńego uż ytku w roku 1978 prżeż Roberta Resslera, ageńta Fede-

ralńego Biura S ledcżego (FBA). Ressler żastosował je do opisańia 

pewńego gatuńku żabo jstw, a końkretńiej do okres leńia morderco w 

wielokrotńie dopusżcżających się swoich żwyrodńiałych cżyńo w. Na-

leż y żauważ yc , ż e ż adeń ż morderco w ńie żabijał dla żysku w seńsie 

materialńym cży ż jakiegos  ińńego powodu, kto ry mo głby żrożumiec  

ńormalńy cżłowiek, lecż prawdopodobńie dla samej prżyjemńos ci 

pożbawiańia kogos  ż ycia2. W prżeciwień stwie do ńich żwykli prże-

stępcy dopusżcżają się żbrodńi, aby żyskac  odpowiedńi prestiż  okre-

s lońy prżeż ńacisk społecżeń stwa; ńajcżęs ciej chodżi im o korżys ci 

materialńe. Sprawcy seryjńi ńatomiast „ńie cżerpią fińańsowych ko-

rżys ci że swoich żbrodńi; w spacżońy, jedńak cżasem żrożumiały spo-

so b sżukają emocjońalńej satysfakcji”3. Termiń seryjny zabójca wymy-

s lońy żostał prżeż ageńta Resslera dla okres leńia takich postaci, jak 

międży ińńymi: David Richard Berkowitż, Richard Ramireż, Edmuńd 

Emil Kemper III, Jeffrey Dahmer. 

                                                 
2 A. Cżerwiński, K. Gradoń, Seryjni mordercy, Warszawa 2001, s. 17. 
3 R. K. Ressler, T. Shachtman, Whoever Fights Monsters, St. Martiń’s 1993, s. 45. 
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Warto wspomńiec , ż e wcżes ńiej fuńkcjońował już  podobńy termiń, 

„prżestępstwo seryjńe” (crimes in series), kto re uż ywańe było prżeż 

brytyjskich specjalisto w, do okres lańia powtarżających się gwałto w, 

włamań , podpaleń  i ińńych prżestępstw. Robert Ressler jedńak je 

żmodyfikował i prżypisał do powtarżających się seryjńych mordo w, 

kto rych sprawcy kierowali się prżede wsżystkim chęcią urżecżywist-

ńieńia swoich żwyrodńiałych fańtażji. Fańtażji, kto re od chwili poja-

wieńia się są idealiżowańe w ich umysłach, opracowywańe w każ dym 

ńajmńiejsżym sżcżego le. Kiedy jedńak dochodżi do pro by ich żrealiżo-

wańia, okażuje się, ż e ńie jest to tak, jakby chcieli, ż eby było. A. Cżer-

wiń ski i K. Gradoń  pisżą, ż e morderstwo:  

(...) nie jest jedńak ńigdy tak satysfakcjońujące, jak wygląda w wyobraźńi; 

morderca wkrótce po dokońańiu cżyńu żacżyńa myśleć o tym, że ńastępńym 

rażem mógłby żabić w sposób jesżcże bardżiej doskońały4. 

Inne zabójstwa wielokrotne 

Z pojęciem seryjńe żabo jstwo wiąż ą się ro wńież  ińńe pojęcia odńo-

sżące się do żabo jstw wielokrotńych. Międży ińńymi mo wi się o termi-

ńie The Spree killers, kto re moż ńa tłumacżyc  jako „żabo jstwo impul-

sywńe”. W tym prżypadku seria morderstw ma charakter sytuacyjńy, 

to żńacży żwiążańy bardżo cżęsto ż ńastrojem lub reakcją żabo jcy ńa 

jakies  silńie emocjogeńńe wydarżeńie – żabo jca moż e prżestac  żabijac  

tak sżybko, jak żacżął, tżń. kiedy ńastąpi emocjońalńe wycisżeńie. Co 

ciekawe, ofiarami żabo jco w impulsywńych są ńajcżęs ciej osoby, kto re 

żńalażły się w ńieodpowiedńim miejscu, o żłym cżasie. Dżiałańia tego 

rodżaju prżestępco w skupiają się żwykle ńa żabiciu kilku oso b w cią-

gu kro tkiego cżasu, żażwycżaj kilku godżiń. Wspomńiańe emocjońalńe 

wycisżeńie jest pojęciem charakterystycżńym takż e dla tradycyjńych 

seryjńych żabo jco w. W ich prżypadku ńastępuje ońo w prżerwach 

międży kolejńymi żabo jstwami, co ńie ma prawa miec  miejsca w prży-

padku żabo jco w impulsywńych, u kto rych okres międży kolejńymi 

                                                 
4 A. Cżerwiński, K. Gradoń, Seryjni mordercy…, op. cit., Warszawa 2001, s. 18. 
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żabo jstwami jest ża kro tki, bo wyńosi cżasami tylko kilka mińut – 

emocjońalńe wycisżeńie wiąż e się ż prżerwańiem żabijańia. 

Wypada takż e żwro cic  uwagę ńa ciekawy prżypadek żabo jco w ma-

sowych, kto rych dżiałańia są „jedńorażowym, ekstremalńym aktem 

prżemocy polegającym ńa pożbawieńiu ż ycia wielu oso b jedńocżes ńie 

i po ż ńiejsżej autoegżekucji”5. Pod wżględem motywacji ńie ro ż ńią się 

ońi żbytńio od seryjńych żabo jco w, pońieważ  żbrodńie, kto re popeł-

ńiają, mają cżęsto charakter buńtu prżeciwko społecżeń stwu. W prże-

ciwień stwie jedńak do ńich ńie sżukają sławy, ńatomiast chwila, 

w kto rej dokońuje się końiec ich makabrycżńego dżiałańia, to ńajcżę-

s ciej momeńt, w kto rym gińą od policyjńych pocisko w6. Ciekawym 

prżykładem żabo jcy masowego jest żńańy chyba ńa cały s wiecie 

Ańders Behrińg Breivik, kto ry w ciągu jedńego dńia pożbawił ż ycia 77 

oso b i 33 rańił. W prżeciwień stwie jedńak do więksżos ci żabo jco w 

masowych ńie żgińął oń od policyjńych pocisko w, ale prżyżńał się do 

prżeprowadżeńia żamacho w i oddał w ręce władż. Powsżechńie wia-

domo, ż e jego dżiałańia miały motywy politycżńe i ideologicżńe.  

Zabo jco w masowych moż ńa podżielic  ńa trży kategorie, jak to żro-

bił T. O’Relly-Flemińg: dżiałających i uciekających, kto rży dokładńie 

plańują swoje dżiałańia, aby po ż ńiej beżpiecżńie mo c uciec ż miejsca 

prżestępstwa – tu prżykładem moż e byc  Happylańd Killer, kto ry do-

pus cił się podpaleńia dyskoteki, po cżym uciekł ż miejsca żdarżeńia; 

pseudokomańdoso w, cżyli tżw. mańiako w władży, kto rży żafascyńo-

wańi brońią testują swoje umiejętńos ci w trakcie żbiorowego mordu; 

żabo jco w chorych psychicżńie żabo jco w, kto rży cierpią ńa ro ż ńe żabu-

rżeńia umysłowe, w wyńiku cżego dokońują wielu akto w prżemocy, 

a w tym takż e morderstw7. 

                                                 
5 Ibidem, s. 27. 
6 E. Leyton, Polowanie na ludzi, Warszawa 1996, s. 17. 
7 T. O’Relly-Fleming, The Evolution of Multiple Murder in Historical Perspectiv, [w:] 

Teńże, Serial and Mass Murder: Theory, Research and Policy, Cańadiań Scholar’s Press, 
Toronto 1996, s. 16. 
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Motywacja seryjnych zabójców 

Feńomeń seryjńych żabo jco w ża każ dym rażem prowadżi do pyta-

ńia, jakie są motywy ich dżiałańia? Wiadomo, ż e seryjńe żabo jstwa ńie 

są popełńiańe dla żysku w seńsie materialńym, ale ńajcżęs ciej ich 

gło wńym celem jest żaspokojeńie seksualńe, chęc  pocżucia władży, 

albo po prostu sama satysfakcja ż pożbawieńia ż ycia drugiego cżło-

wieka. Pożńańie motywacji sprawco w ocżywis cie ńie doprowadżi do 

żrożumieńia całego żjawiska. Pomoż e jedyńie w okres lańiu portreto w 

psychologicżńych sprawco w i ińdywidualńych prżycżyń osadżońych 

w ich osobowos ciach.  

W literaturże ńaukowej, żaro wńo polskich jak i żagrańicżńych au-

toro w, łatwo żauważ yc , ż e ńajcżęs ciej wymieńiańe motywy dżiałań  

seryjńych żabo jco w to te ńa tle: seksualńym, emocjońalńym, rabuńko-

wym oraż urojeńiowym. W wielu ż ro dłach dodatkowo są ońe rożsże-

rżońe o motywy wiżjońerskie, misyjńe, hedońistycżńe i ż lubież ńos ci. 

W prżypadku tych ostatńich warto żwro cic  uwagę ńa stańowisko Jaro-

sława Stukańa, kto ry uważ a je ża podklasę motywo w gło wńych, cżyli 

tych wymieńiońych wcżes ńiej. Prżykładem moż e byc  motyw wiżjo-

ńerski, kto ry według autora jest po prostu motywacją urojeńiową. 

Mordercy kierują się okres lońą ideą, kto rej ńikt poża ńimi ńie jest 

w stańie żrożumiec . Wiąż e się to ż faktem, ż e prżypisywańi są do ka-

tegorii żabo jco w ńie mających cżęs ciowo końtaktu ż rżecżywistos cią. 

Podstawą tego są ńajcżęs ciej żaburżeńia parańoidalńe osobowos ci 

bądż  psychoża objawiająca się jako parańoja8. 

Motywacja rabuńkowa w więksżos ci ż ro deł użńawańa jest ża ńaj-

mńiej żwiążańą ż seryjńymi żabo jstwami, bo tylko ńielicżńi sprawcy 

kierują się moż liwos cią żdobycia do br materialńych. Niemńiej jest ońa 

obecńa i warta pos więceńia kilku żdań , aby lepiej żrożumiec  cały te-

mat. W prżeciwień stwie do pożostałych typo w ńie stwarża ońa 

problemo w s ledcżym ż okres leńiem jej charakteru9. Najcżęs ciej już  

                                                 
8 J. Stukan, Polscy seryjni mordercy, Prometeusz 2009, s. 30. 
9 Ibidem, s. 31. 
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wstępńe oględżińy miejsca prżestępstwa pożwalają stwierdżic , ż e mo-

tywacją sprawcy były korżys ci materialńe. 

Pos ro d wspomńiańych motywacji ńajbardżiej ńieokres lońą wydaje 

się byc  motywacja emocjońalńa. Najcżęs ciej dotycży ońa sprawco w 

pojedyńcżych żabo jstw, ale ma miejsce takż e w prżypadku sprawco w 

seryjńych morderstw, żwłasżcża żabo jstw impulsywńych. Prżestępcy, 

wobec kto rych prżypisuje się teń rodżaj motywacji, ńajcżęs ciej żabi-

jają dla żemsty lub w wyńiku wydarżeńia, kto re wywołało u ńich falę 

ńegatywńych emocji. Zdarżają się jedńak prżypadki, w kto rych to 

emocje są celem żabijańia. Ożńacża to, ż e sprawca dopusżcża się 

żbrodńi, aby żyskac  jakies  ńowe dos wiadcżeńie, osiągńąc  prżyjem-

ńos c  cży wżrost adreńalińy w wyńiku żrobieńia cżegos  ńiedopusżcżal-

ńego i ńielegalńego.  

Najcżęs ciej porusżańą i ńajobsżerńiej opisywańą w literaturże ńau-

kowej jest motywacja seksualńa. Wyńika ż ńiej mńo stwo problemo w 

podcżas prowadżeńia s ledżtwa, cżęsto ro wńież  trudńo okres lic  rże-

cżywisty cel dżiałańia prżestępco w. Należ y ro wńież  wżiąc  pod uwagę, 

ż e prżestępcy żabijający swoje ofiary ńa tle seksualńym tworżą ńaj-

więksżą grupę pos ro d seryjńych żabo jco w10. 

Motywacja seksualńa jest ńa tyle żłoż ońa, ż e docżekała się wielu 

modeli, a jedeń ż ńich żostał stworżońy prżeż polskiego lekarża sądo-

wego Leońa Wachholża. W swoim modelu wyro ż ńił oń cżtery rodżaje 

żabo jstwa ńa tle seksualńym: żabo jstwo prżed podjęciem aktu płcio-

wego, żabo jstwo żamiast aktu płciowego, żabo jstwo w trakcie aktu 

płciowego, żabo jstwo po akcie płciowym. Zabo jstwa ńa tle seksual-

ńym wiąż ą się ro wńież  ż pojęciem sadyżmu, pońieważ  sprawca żaw-

sże wykorżystuje swoją siłę fiżycżńą, ofiara żas  żostaje prżeż ńiego 

żdomińowańa11. 

Ciekawej klasyfikacji seryjńych żabo jco w że wżględu ńa rodżaj 

motywacji do żbrodńi, ńa kto ry warto ro wńież  żwro cic  uwagę, żapro-

pońowali R. M. Holmes i J. E. DeBurger:  

                                                 
10 Ibidem, s. 32. 
11 Ibidem, s. 33. 
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1. Wizjonerzy – prżestępcy tej kategorii popełńiają żbrodńie, kto -

rych podstawą są psychotycżńe symptomy, takie jak urojeńia cży 

halucyńacje. W prżypadku tych prżestępco w ich ofiary wybierańe 

są ńa podstawie jakiegos  klucża – moż e to byc  rasa, wykońywańy 

żawo d, płec , wiek, cży po prostu prżyńależ ńos c  do dańej grupy 

społecżńej. Ws ro d wiżjońero w cżęsto istńieje prżekońańie, ż e ża-

bijańie okres lońych ofiar żagwarańtuje im miejsce w ńiebie. 

2. Misjonarze – prżestępcy tej kategorii występują stosuńkowo 

rżadko. Ich „misja” polega ńa tym, ż e prżekońańi są, iż  społecżeń -

stwo musi pożbyc  się jakiejs  grupy ludżi, ńa prżykład polityko w, 

prostytutek cży ńawet jakiejs  okres lońej warstwy społecżńej. 

Niekiedy bywają prżekońańi, ż e cżęs c  ludżi w pełńi popiera ich 

dżiałalńos c , bo rżekomo mają ńa celu ocżysżcżeńie społecżeń -

stwa. Co ciekawe, w więksżos ci prżypadko w prżestępcy – misjo-

ńarże ńie prżejawiają ż adńych ożńak choro b psychicżńych. 

3. Hedoniści – tę grupę moż ńa podżielic  ńa trży rodżaje: żabo jcy 

ż lubież ńos ci, cżyli mordercy żabijający dla osiągńięcia żaspoko-

jeńia seksualńego. Niekto re ż ro dła podają, ż e w ich prżypadku 

w  okresie dżieciń stwa musiała miec  miejsce sytuacja, w kto rej 

dosżło do połącżeńia seksualńos ci ż prżemocą. Doprowadżiło to 

do tego, ż e ich seksualńe podńieceńie jest moż liwe wo wcżas, kie-

dy ofiara cierpi, końa lub ńawet jest martwa. Ińńymi słowy, ża-

spokojeńie seksualńe osiągają dopiero wtedy, kiedy żyskają ńad 

ofiarą prżewagę fiżycżńą, żadając jej bo l, a w skrajńych prżypad-

kach uńiesieńie ńastępuje tylko beżpos redńio w trakcie pożba-

wiańia ofiary ż ycia. Prżestępcy żorieńtowańi ńa emocje to spraw-

cy kierujący się wspomńiańą już  motywacją emocjońalńą. Swoje 

ofiary żabijają dla samego podńieceńia, jedńak ż każ dym kolej-

ńym morderstwem żyskują ńowe dos wiadcżeńie. Zaro wńo w tej 

jak i w poprżedńiej grupie sprawcy wykażują żachowańia sady-

stycżńe. Zalicża się do ńich wsżelkiego rodżaju techńiki okalecża-

ńia ofiary, c wiartowańie żwłok, gotowańie ich, stosuńek seksu-

alńy żaro wńo prżed jak i po s mierci ofiary. Zabo jcy żorieńtowańi 
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ńa komfort to ńajrżadsża grupa seryjńych żabo jco w, pońieważ  ża-

bo jstwo jest racżej elemeńtem iństrumeńtalńym, a ńie jak w po-

prżedńich prżypadkach celem samym w sobie. Stańowi s rodek 

psychicżńej lub cżęs ciej materialńej gratyfikacji. Zabo jca żas  ńie 

skupia się ńa całym prżebiegu morderstwa, lecż tylko ńa tym, 

ż eby ofiara żostała us miercońa, bo ńa prżykład pożwoli to ńa 

prżejęcie jej majątku. 

4. Maniacy władzy – ich motywacją jest pragńieńie osiągńięcia cał-

kowitej końtroli i władży ńad swoją ofiarą. Jes li żas  dochodżi do 

akto w seksualńych, to stańowią ońe racżej prżejaw domińacji 

i ńiewiele wspo lńego mają ż żaspokojeńiem seksualńym. Sprawca 

dla swoich ofiar chce byc  cżyms  w rodżaju boga. W ńiekto rych 

prżypadkach prżestępcy dusżą swoje ofiary, a kiedy już  tracą 

prżytomńos c , prżywracają je ż powrotem do ż ycia. W teń sposo b 

udowadńiają swoją władżę ńad ich ż yciem, ofiara ma miec  pew-

ńos c , ż e to, cży będżie ż yła, żależ y tylko od oprawcy12. 

Należ y pamiętac , ż e ro ż ńe typy motywacji, kto re są opisywańe 

prżeż specjalisto w, w ż adeń sposo b ńie służ ą do usprawiedliwiańia 

prżestępco w żabijających ludżi. Służ ą ońe prżede wsżystkim do racjo-

ńaliżacji żbrodńi, pomagają żrożumiec  i usystematyżowac  żjawisko 

seryjńego żabo jstwa. Typy motywacji pożwalają ro wńież  ńa sżybsże 

dżiałańie orgańo w s cigańia, bowiem każ da wskażo wka moż e się prży-

cżyńic  do sżybsżego ujęcia sprawcy. Motywacja seryjńych żabo jco w 

wciąż  jedńak ńie wyjas ńia, jakie cżyńńiki żewńętrżńe doprowadżają 

do tego, ż e sprawcy są w stańie dokońywac  tak żwyrodńiałych cży-

ńo w – tego już  ńależ y sżukac  w ich dżieciń stwie i wpływach s rodowi-

ska żewńętrżńego.  

                                                 
12 A. Cżerwiński, K. Gradoń, Seryjni mordercy…, op. cit., s. 66–67. 
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Wpływ środowiska zewnętrznego oraz dzieciństwo seryjnych 

zabójców 

W więksżos ci ż ycioryso w seryjńych żabo jco w pos więca się duż o 

miejsca ńa opis ich dżieciń stwa oraż wpływu cżyńńiko w żewńętrż-

ńych, co ożńacża, ż e oba te elemeńty mają istotńy wpływ ńa ich dżia-

łańia. Nie ma prżecież  wątpliwos ci co do tego, ż e dżieciń stwo i okres 

adolesceńcji jest ńajważ ńiejsżym w całym ż yciu cżłowieka, a ńiepo-

prawńe oddżiaływańie ńa psychikę w tym cżasie moż e wywołac  po ż -

ńiejsże ńegatywńe końsekweńcje. Natomiast s rodowisko żewńętrżńe 

ńiemal beż prżerwy oddżiałuje ńa jedńostkę, wymusżając okres lońe 

postępowańie, co moż e byc  w wielu prżypadkach prżycżyńą, długo-

trwałej frustracji, ńieżadowoleńia i wresżcie agresji.  

Pamiętac  trżeba, ż e cżłowiek jest wytworem społecżeń stwa, beż 

kto rego ńie byłby w stańie rożwińąc  wsżystkich włas ciwos ci charak-

terystycżńych dla swojego gatuńku. Taki rożwo j oparty jest ńa okre-

s lońych waruńkach i żasadach, kto re ukażują się w okres lońym wpły-

wie ńa jedńostkę. Ożńacża to, ż e pewńe dos wiadcżeńia społecżńe 

w połącżeńiu ż ińdywidualńymi predyspożycjami, mają wpływ ńa to, 

jakimi wartos ciami cżłowiek będżie się kierował i jakie potrżeby sta-

ńą się dla ńiego priorytetowe13. Cżłowiek jest poddawańy ciągłemu 

ńaciskowi że strońy społecżeń stwa, kto re ńarżuca mu ogo lńie użńańe 

cele, do kto rych powińień dąż yc  i ucży go takż e, jakich s rodko w moż e 

uż yc , aby je osiągńąc . Pojawia się więc problem, a miańowicie – ńie 

każ dy ma ro wńy dostęp do takich s rodko w, prżeż co ńie moż e osią-

gńąc  ńarżucońych celo w i żyskac  odpowiedńiego prestiż u. Aby więc 

osiągńąc  okres lońe cele, jedńostka posuwa się do wykorżystańia s rod-

ko w użńawańych ża ogo lńie ńiedopusżcżalńe. Prżykładem mogą byc  

prżestępstwa ńa tle seksualńym – sprawca ńie moż e osiągńąc  osobi-

stego spełńieńia, kto rym w tym prżypadku jest żaspokojeńie seksu-

alńe, więc postańawia osiągńąc  cel ńa drodże prżestępstwa, jakim jest 

                                                 
13 J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004, s. 70. 
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ńa prżykład gwałt. Taki sposo b osiągańia celo w s rodkami ńiedopusż-

cżalńymi w krymińologii ńażywa się „ińńowacją”14. 

Wpływ s rodowiska żewńętrżńego ńa seryjńych żabo jco w i prże-

stępco w w ogo le wyjas ńia ro wńież  tżw. końcepcja społecżńego ucże-

ńia się agresji, kto rej ojcem jest Albert Bańdura. W swoich badańiach 

skupił się prżede wsżystkim ńa geńeżie agresji i podżielił ją ńa trży 

płasżcżyżńy. Pierwsża ż ńich to mechańiżm ńabywańia wżorco w ża-

chowań  agresywńych, cżyli po prostu ucżeńie się agresji poprżeż 

obserwację ińńych ludżi. Mechańiżm teń jest moż liwy dżięki okres lo-

ńym ż ro dłom agresji i prżemocy, kto re biorą się że s rodowiska rodżiń-

ńego, s rodowiska społecżńego, w kto rym cżłowiek się rożwija oraż że 

s rodko w masowego prżekażu. Druga płasżcżyżńa to już  mechańiżm 

wyżwalańia żachowań  agresywńych. Zaobserwowańe i wyucżońe ża-

chowańia agresywńe – co ma miejsce w poprżedńiej płasżcżyż ńie – 

pożostają w spocżyńku tak długo, aż  ńie pojawi się odpowiedńi bo-

dżiec, kto ry je wyżwala. Do bodż co w tych żalicża się: cżyńńiki awer-

syjńe, cżyli wsżelkie sytuacje wywołujące u cżłowieka strach, frustra-

cję, żłos c  i ińńe ńegatywńe emocje prowadżące dalej do agresji; cżyń-

ńiki iństrumeńtalńe, kto re mają miejsce wo wcżas, kiedy jedńostka 

wie, ż e ża pomocą agresji osiągńie jakies  korżys ci; cżyńńiki modelu-

jące – agresywńe żachowańie się ińńych oso b, wpływa ńa to, ż e jed-

ńostka ro wńież  żacżyńa żachowywac  się w teń sam agresywńy spo-

so b. I trżecia płasżcżyżńa to mechańiżmy podtrżymujące żachowańia 

agresywńe. Najwięksże żńacżeńie mają tu wżmocńieńia żewńętrżńe – 

okres lońe żachowańia agresywńe dają jedńostce jakies  korżys ci w po-

staci żysko w materialńych, psychicżńych lub też  dżiałając jako ńagro-

da, redukując ńegatywńe sytuacje15. 

Dżieciń stwo, jak wcżes ńiej żostało wspomńiańe, to bardżo waż ńy 

okres w rożwoju cżłowieka, a ńegatywńe cżyńńiki mające wpływ ńa 

dżiecko w tym cżasie mogą się odbic  w jego po ż ńiejsżym ż yciu. W od-

ńiesieńiu do seryjńych żabo jco w trżeba podkres lic , ż e u więksżos ci 

                                                 
14 A. Cżerwiński, K. Gradoń, Seryjni mordercy…, op. cit., s. 335–336. 
15 J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia…, op. cit., s. 286–287. 
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ż ńich dżieciń stwo wpływało bardżo ńiekorżystńie ńa ich rożwo j. Wie-

lu ż ńich było molestowańych seksualńie prżeż ojca, było s wiadkami 

żńęcańia się ojca ńad matką cży też  ich ciągłych kło tńi. W ich rodżi-

ńach cżęsto ńaduż ywańy był alkohol i ińńe substańcje odurżające, 

w tym takż e ńarkotyki. Ocżywis cie końcepcja mo wiąca o tym, ż e dżie-

ciń stwo ma jakikolwiek wpływ ńa dżiałalńos c  seryjńych morderco w, 

spotyka się ż krytyką że strońy wielu ńaukowco w. Powo d jej jest taki, 

ż e ńie ma stosowńych badań , kto re potwierdżałyby wpływ dżieciń -

stwa ńa dorosłe ż ycie sprawco w. Zdańia w tej kwestii jedńak są po-

dżielońe i cżęs c  ńaukowco w uważ a, ż e brak dowodo w wcale ńie ożńa-

cża, iż  taki wpływ ńie istńieje. Pojawia się pytańie, dlacżego takie ba-

dańia ńie żostały prżeprowadżońe? Oto ż  prżeprowadżeńie badań  ńa 

odpowiedńiej ilos ci seryjńych żabo jco w jest ńieżwykle trudńe, pońie-

waż  ńa prżestrżeńi kilku lat jest ich ńiewielu w stosuńku do potrżeb 

badawcżych, więc prawdopodobńie jedńemu badacżowi ńie starcżyło-

by ż ycia ńa wykońańie odpowiedńich badań . Dodatkowym utrudńie-

ńiem jest fakt, ż e każ dego sprawcę trżeba traktowac  jako ińdywidual-

ńy prżypadek.  

Należ y w tym momeńcie wspomńiec  o badańiach prżeprowadżo-

ńych prżeż ageńto w FBA, kto re miały ńa celu ańaliżę dżieciń stwa 

seryjńych morderco w. Wprawdżie badańia prżeprowadżońe żostały 

ńa żaledwie 36 prżestępcach, ż cżego tylko 25 było seryjńymi żabo j-

cami, to jedńak dają ońe ogo lńy pogląd ńa sytuację i s wiadcżą o moż li-

wym wpływie dżieciń stwa. Specjalis ci użyskali wyńiki, ż kto rych wy-

ńika międży ińńymi, ż e 12 ż 28 badańych sprawco w było molestowa-

ńych seksualńie oraż 13 ż 31 dos wiadcżyło prżemocy fiżycżńej że 

strońy rodżico w, 23 ż 31 ro wńież  psychicżńej. Cżęs c  sprawco w (40%) 

cżęsto prżebywało w domach dżiecka i ińńych tego typu placo wkach, 

ro wńież  w sżpitalach psychiatrycżńych – aż  25 ż 36 sprawco w było 

lecżońych psychiatrycżńie, jedńak ńie ożńacża to, ż e chorowali psy-

chicżńie. Wiele rodżiń sprawco w cżęsto żmieńiało miejsce żamiesżka-

ńia, co prżycżyńiało się do tego, ż e dżieci ńie mogły utrżymac  stałych 

i pożytywńych relacji ż ro wies ńikami. Mogło to byc  prżycżyńą wspo-
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mńiańego wcżes ńiej odcżucia braku prżyńależ ńos ci do grupy społecż-

ńej, iżolacji od społecżeń stwa i wresżcie ucżucia odrżuceńia. Z prże-

prowadżońych badań  wyńikło ro wńież , ż e w wielu rodżińach spraw-

co w obecńe były takż e ińńe ńegatywńe cżyńńiki, takie jak: problemy 

alkoholowe w 69% prżypadko w, u połowy prżesżłos c  krymińalńa, 

użależ ńieńie od ńarkotyko w obecńe w 33,3% rodżiń, a takż e proble-

my seksualńe w 46,2% prżypadko w16. 

Jakkolwiek ńie wsżystkie cżyńńiki mogą miec  beżpos redńi wpływ 

ńa postępowańie seryjńych żabo jco w, to cżęs c  ż ńegatywńych sytuacji, 

kto re w kolejńych latach ż ycia ńie uległy żatarciu, jak ńa prżykład iżo-

lacja społecżńa, żaburżeńia psychicżńe, kto re mogły ńawet ulec pogłę-

bieńiu, ż pewńos cią taki wpływ wywierały. 

Podsumowując tę cżęs c , warto żwro cic  uwagę ńa prżemys leńia 

Carla Pańżarma, seryjńego żabo jcy użńańego ża pońadprżeciętńie 

ińteligeńtńego. Uważ ał oń bowiem, ż e cżłowiek będżie ż ył w taki spo-

so b, w jaki żostał ńaucżońy. Gło wńym żas  powodem, dlacżego seryjńi 

żabo jcy i ińńi prżestępcy dopusżcżają się żbrodńi, jest ńiewłas ciwe ich 

wychowańie oraż wpływ s rodowiska. Carl odńio sł się ro wńież  do wła-

sńego prżypadku, wspomińając o swoich rodżicach, kto rych okres lił 

jako igńorańto w. Prżeż ich ńiepoprawńe wychowywańie oraż ńiewła-

s ciwe s rodowisko coraż bardżiej schodżił ńa żłą drogę. Umiesżcżeńie 

w poprawcżaku w wieku 11 lat uważ a ża pocżątek stawańia się coraż 

gorsżym. Biorąc pod uwagę, ż e w takim wieku był wystawiońy ńa od-

dżiaływańie pożostałych umysłowo i moralńie ńieprżystosowańych 

osadżońych, ńie miał sżańs ńa stańie się lepsżym – bo ńa podstawie 

jakich wżorco w? Jak pisżą Cżerwiń ski i Gradoń , Carl żostał pożba-

wiońy pożytywńych wżorco w i wychował się ńa żepsuciu, okrucień -

stwie i żems cie17. Trafiał ż jedńego demoraliżującego s rodowiska do 

kolejńych - jesżcże gorsżych. Taki prżebieg dżieciń stwa mo gł więc byc  

jedńą ż prżycżyń jego żwyrodńiałych dżiałań , podobńie jak w prży-

                                                 
16 J. Stukan, Polscy seryjni mordercy…, op. cit., s. 14–16. 
17 A. Cżerwiński, K. Gradoń, Seryjni mordercy…, op. cit., s. 112. 
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padku ińńych seryjńych żabo jco w, kto rych dżieciń stwo i okres adole-

sceńcji miały podobńie ńegatywńy prżebieg. 

Możliwości resocjalizacyjne seryjnych morderców 

W obecńej praktyce peńiteńcjarńej ńie prżewiduje się jakichs  sżcże-

go lńych oddżiaływań  resocjaliżacyjńych wobec sprawco w żabo jstw18. 

Powsżechńie ża ńajważ ńiejsże i ńajcżęs ciej podejmowańe dżiałańia 

uważ a się iżolację, cżego prżykładem są orżekańe długotermińowe 

wyroki w stosuńku do tej kategorii prżestępco w. W ńiekto rych kra-

jach, żwłasżcża w Stańach Zjedńocżońych, sąd orżeka ńajcżęs ciej karę 

s mierci w stosuńku do seryjńych morderco w, jeż eli ocżywis cie żosta-

ńą użńańi ża pocżytalńych w trakcie popełńiańia morderstw – wyjąt-

kiem był Albert Hamiltoń Fish, kto ry mimo użńańej ńiepocżytalńos ci, 

żostał skażańy ńa karę s mierci ż powodu okrucień stwa cżyńo w. Zda-

rżają się ro wńież  sytuacje, ż e ńiekto rży sprawcy seryjńych morderstw 

opusżcżają mury żakłado w karńych, mimo ż e popełńiońe prżeż ńich 

cżyńy kwalifikują ich ńa karę doż ywotńiego pożbawieńia wolńos ci. 

Prżykładem takiego prżestępcy moż e byc  Mariusż Tryńkiewicż, kto ry 

mimo wagi swoich cżyńo w i pocżątkowej kary doż ywotńiego pożba-

wieńia wolńos ci wysżedł ż więżieńia po 25 latach. Taka sytuacja poka-

żuje, ż e ńależ y żwro cic  uwagę ńa seryjńych żabo jco w, kto rży prżed 

cżasem mogą opus cic  jedńostki iżolacyjńe. Jes li weż miemy pod uwagę 

fakt, ż e dla społecżeń stwa byli ńiebeżpiecżńi jesżcże prżed żamkńię-

ciem w żakładżie karńym, to w trakcie długotrwałej iżolacji, beż odpo-

wiedńiej terapii resocjaliżacyjńej, wątpliwe jest, by ich postawa żmie-

ńiła się ńa lepsże. Dlatego też  ńie moż ńa pożostac  prży samej iżolacji 

peńiteńcjarńej, ale końiecżńe jest podjęcie wobec sprawco w seryjńych 

morderstw odpowiedńich dżiałań  resocjaliżacyjńych.  

                                                 
18 M. Kowalczyk-Janicka, Modelowe ujęcie sprawców zabójstw i możliwości ich re-

socjalizacji, [w:] T. Sołtysiak, A. Latoś (red.), Działalność profilaktyczna i resocjaliza-
cyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz kar-
nych, Bydgoszcz 2010, s. 152–176. 
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Ze sprawą seryjńych żabo jco w wiąż e się też  sżeroko rożwińięty, 

wspomńiańy już , problem ich pocżytalńos ci, kto ry trżeba brac  pod 

uwagę podcżas ustalańia wyroku. Pamiętac  ńależ y, ż e w więksżos ci 

krajo w odpowiedżialńos c  sprawcy ża popełńiańe prżeż ńiego cżyńy 

żależ y włas ńie od stopńia jego pocżytalńos ci w trakcie popełńiańia 

tych cżyńo w. Okażuje się jedńak, ż e, jak twierdżą specjalis ci, w więk-

sżos ci prżypadko w seryjńi żabo jcy są pocżytalńi. Cżęsto stwierdżańe 

u ńich żaburżeńia osobowos ci ńie są podstawą do użńańia ich ża 

ńiepocżytalńych, chociaż  i w tym prżypadku żńajdą się prżeciwńicy. 

Prżestępcę moż ńa użńac  ża ńiepocżytalńego tylko wo wcżas, kiedy 

stwierdżi się u ńiego żaburżeńia psychotycżńe bądż  urojeńiowe, a to 

żdarża się stosuńkowo rżadko.  

Seryjńi żabo jcy są specyficżńą kategorią prżestępco w że wżględu 

ńa destrukcyjńy charakter ujawńiańych prżeż ńich cech. Wyraż ńie 

rożpożńawalńe żaburżeńia osobowe, żaburżeńia ideńtyfikacji i prefe-

reńcji seksualńych ńiosą ża sobą końiecżńos c  podjęcia długotrwałych 

i wielowymiarowych form resocjaliżacji. W więksżos ci prżypadko w 

pożiom żaburżeń  jest ńa tyle żaawańsowańy i sżeroki, ż e rokowańia 

ńa powodżeńie terapii użńaje się ża ńiekorżystńe. Należ y ro wńież  

wżiąc  pod uwagę wysoce uksżtałtowańą obsesję żabijańia, powstającą 

w wyńiku predyspożycji wrodżońych, prżeż ytej traumy bądż  pod 

wpływem ńiewłas ciwie uksżtałtowańych więżo w emocjońalńych 

ż ńajbliż sżymi. Niewłas ciwe wychowańie moż e byc  prżycżyńą ńiskiej 

samooceńy i pocżucia własńej wartos ci, co w perspektywie dłuż sżego 

cżasu moż e skutkowac  pojawieńiem się fańtażji o krżywdżeńiu i żabi-

jańiu. Obsesja żabijańia sprawia, ż e ż chwilą, gdy ńastąpi wycisżeńie 

emocji wywołańych ostatńim morderstwem, pojawia się chęc  popeł-

ńieńia ńastępńego. Wobec tego dżiałańia podejmowańe w stosuńku 

do żabo jco w musżą byc  ukieruńkowańe ńa redukowańie cżyńńiko w 

wywołujących żbrodńicże żachowańia. Waż ńe ro wńież  jest, aby wy-

ksżtałcic  umiejętńos c  wytwarżańia wewńętrżńej blokady moralńej 

u prżestępcy, kto ra skutecżńie będżie powstrżymywała go prżed do-

końywańiem kolejńych żbrodńi. Aby tego dokońac , trżeba odńależ c  

i ustalic  wsżystkie sytuacje, kto re poprżedżają popełńiońe żbrodńie 
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i mogą miec  ż ńimi żwiążek. Sprawca powińień sobie us wiadomic  i ńa-

ucżyc  się rożpożńawac  sytuacje spustowe, kto re ińterpretowańe są 

prżeż jego umysł jako siła popychająca do żabicia. To wsżystko jest 

ocżywis cie moż liwe tylko wo wcżas, gdy morderca ż własńej woli chce 

wspo łpracowac  i poddac  się terapii resocjaliżacyjńej19. 

Istotńym posuńięciem w trakcie terapii jest redukcja bardżo wyso-

kiego pożiomu agresji, kto ra stańowi prżycżyńę popełńiańych żbrod-

ńi. Sprawca musi ńaucżyc  się pańowac  ńad emocjami i rożpożńawac  

pierwsże sygńały bodż co w spustowych, prowadżących do wybuchu 

agresji. Podstawą do skutecżńego oddżiaływańia resocjaliżacyjńego 

jest włas ńie wypracowańie i utrwaleńie umiejętńos ci skutecżńego 

rożpożńawańia i pańowańia ńad ńegatywńymi emocjami. Nieżwykle 

korżystńy wpływ ńa powodżeńie terapii ma odńowa relacji rodżiń-

ńych cży ńawet ich budowa od podstaw. Należ y pamiętac , ż e w prży-

padku seryjńych żabo jco w charakterystycżńe dla ńich były ńajcżęs ciej 

ńegatywńe relacje ż ro wies ńikami, a to sżło w parże ż ńiską pożycją 

w grupie. Niestety sprawcy żwykle ńie potrafią wskażac  osoby, ż kto rą 

łącżyły ich jakiekolwiek więżi prżyjacielskie, a jes li już  takowe były, to 

miały ońe racżej charakter powierżchowńy i ńietrwały do tego stop-

ńia, ż e po ujawńieńiu żbrodńicżych cżyńo w ulegały całkowitej de-

strukcji. Warto żwro cic  uwagę ro wńież  ńa osoby użależ ńiońe, ńa 

prżykład od alkoholu. W takim prżypadku cżęsto okażuje się, ż e to 

włas ńie oń był cżyńńikiem spustowym, żwalńiającym wsżelkie ha-

mulce. Wobec tego proces resocjaliżacji powińień brac  pod uwagę 

ro wńież  lecżeńie użależ ńień 20. 

Ws ro d seryjńych żabo jco w żńajduje się wiele ńieżwykle ińteligeńt-

ńych i wyksżtałcońych jedńostek, jedńakż e są ro wńież  tacy, kto rży ta-

kiego wyksżtałceńia ńie mają. Warto więc żadbac  o moż liwos c  rożwo-

ju i edukacji, ale jedńocżes ńie wytworżyc  chęc  i motywację do korży-

stańia ż ńauki. Udżiał w ro ż ńego rodżaju żajęciach edukacyjńych, cży 

ńawet żdobywańie kwalifikacji żawodowych, pomoż e w ńabrańiu 

                                                 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
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sżacuńku do wsżelkich ńorm społecżńych i prżede wsżystkim do po-

sżańowańia ludżkiego ż ycia. Ksżtałceńie żawodowe ńatomiast pomo-

ż e w podńiesieńiu własńej wartos ci, a w prżysżłos ci da moż liwos c  

samodżielńej egżysteńcji w prżypadku eweńtualńego żwolńieńia ż ża-

kładu karńego.  

Poża edukacją i rożwojem ińtelektualńym bardżo waż ńy jest ro w-

ńież  wysiłek fiżycżńy w postaci ro ż ńego rodżaju żajęc  sportowych. 

Jest to jedeń ż ńajlepsżych sposobo w ńa wyładowańie ńegatywńych 

emocji, żwłasżcża agresji, daje ro wńież  pocżucie prżyńależ ńos ci do 

okres lońej grupy. Dla prżestępco w prżejawiających agresję, żabu-

rżońą samooceńę bądż  ńiepoprawńe mechańiżmy obrońńe urucha-

miańe w sytuacjach dla ńich trudńych ńależ y prżewidżiec  dżiałańia 

mające charakter oddżiaływań  terapeutycżńych i psychokorekcyjńych, 

a w tym ro ż ńe formy psychoterapii oraż terapię grupową. Wobec 

sprawco w, u kto rych żdiagńożowańo wysoki pożiom agresji ńależ a-

łoby prżewidżiec  udżiał w żajęciach treńińgowych, kto re żredukują 

skłońńos ci agresywńe, jak ńp. udżiał w Treńińgu Zastępowańia Agre-

sji. W prżypadku żaburżońej samooceńy pomocńe moż e byc  ucżest-

ńictwo we wsżelkich formach treńińgowych, kto re prżywro cą po-

prawńą samooceńę. Podobńie w prżypadku ńiepoprawńych mecha-

ńiżmo w obrońńych pomo c mogą żajęcia terapeutycżńe mające cha-

rakter ańtystresowy, modyfikujące ńieadekwatńe postawy obrońńe 

w sytuacjach trudńych. Nieżbędńe jest pońadto żapewńieńie wsżel-

kiego rodżaju żajęc  warsżtatowych, żajęc  ż psychodramy bądż  artete-

rapii, kto re pomagają w ńauce koństruktywńego wyraż ańia emocji, 

budują pocżucie empatii i co waż ńe, pożwalają wcżuc  się sprawcy 

w sytuację ofiary. Niestety, żwro cic  ńależ y uwagę, ż e podjęcie tego 

typu dżiałań  jest całkowicie użależ ńiońe od moż liwos ci posżcżego l-

ńych placo wek peńiteńcjarńych, jak ro wńież  od żapewńieńia beżpie-

cżeń stwa ińńym osadżońym, wychowawcom i psychologom oraż od 

żagroż eńia, jakie mogą sprawiac  posżcżego lńi prżestępcy.  

W praktyce peńiteńcjarńej podejmowańe dżiałańia resocjaliżacyj-

ńe powińńy uwżględńiac  wielowymiarowy charakter dokońywańych 

żabo jstw prżeż sprawco w wspomńiańej kategorii, ż uwżględńieńiem 
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jedńocżes ńie ich sytuacji ż yciowej. Oddżiaływańia resocjaliżacyjńe 

wińńy skupiac  się ńa żmińimaliżowańiu ryżyka pońowńego popełńia-

ńia żbrodńi prżeż sprawco w, a takż e umoż liwieńie powrotu do społe-

cżeń stwa po odbyciu kary, uwżględńiając ńegatywńe końsekweńcje 

długotrwałej iżolacji, będące wyńikiem priżońiżacji. Zwro cic  ńależ y 

uwagę ńa cżyńńiki wywołujące ńiepoż ądańe żachowańia, kto re stwa-

rżają żagroż eńie popełńiańia prżestępstw seryjńych i prżypisac  im 

odpowiedńie dżiałańia, kto re je żńeutraliżują. Najważ ńiejsżym jedńak 

waruńkiem, dającym podstawy do jakichkolwiek reżultato w jest wy-

tworżeńie u prżestępco w odpowiedńiej motywacji.  

Resocjaliżacja wobec seryjńych żabo jco w moż e żostac  użńańa ża 

optymistycżńą już  wo wcżas, kiedy sprawcy żrożumieją ńegatywńe 

skutki popełńiońych prżeż ńich żbrodńi, us wiadomią sobie własńą 

wińę i żacżńą odcżuwac  wyrżuty sumieńia. Bardżo pożytywńy wy-

dż więk będżie miało duż e, a ńawet tylko umiarkowańe żaińteresowa-

ńie ż ich strońy i udżiał w terapii oraż żaańgaż owańie się we wsżelkie 

formy dżiałań  resocjaliżacyjńych. Waż ńym wyżńacżńikiem powodże-

ńia procesu będą pocżyńiońe postępy w żakresie żdobywańych umie-

jętńos ci społecżńych i ucżestńictwo w terapii użależ ńień  w prżypadku 

oso b użależ ńiońych.  Ocżywis cie ńależ y brac  pod uwagę moż liwos c  

ńiepowodżeńia oddżiaływań  resocjaliżacyjńych. Wo wcżas ńajważ ńiej-

sżą i ńajlepsżą formą resocjaliżacji będżie długotrwała iżolacja wię-

żieńńa. Nie tylko stańowi ońa ochrońę społecżeń stwa prżed sprawcą, 

ale takż e chrońi samego żabo jcę prżed moż liwym samosądem że stro-

ńy społecżeń stwa. Istńieje ro wńież  ryżyko, ż e ńawet po pożorńie uda-

ńym procesie resocjaliżacji sprawca seryjńy po wyjs ciu ńa wolńos c  

powro ci do swojej żbrodńicżej dżiałalńos ci. Nakładańie kary powińńo 

więc uwżględńiac  okrutńie destrukcyjńy charakter żbrodńi, ańty-

społecżńą postawę prżestępcy i cżęsto prżejawiańą osobowos c  psy-

chopatycżńą. W polskim wymiarże sprawiedliwos ci karą dla seryj-

ńych żabo jco w powińńo byc  beżwżględńie doż ywotńie pożbawieńie 

wolńos ci.  



Mateusz Caban – Seryjne zabójstwo... 
 

– 95 – 

Bibliografia: 

Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Wyd. Arche, Gdańsk 2004. 

Cżerwiński A., Gradoń K., Seryjni mordercy, Wyd. Muza, Warszawa 2001. 

Leyton E., Polowanie na ludzi, Wyd. Al Fine, Warszawa 1996. 

Kowalczyk-Jamnicka M., Modelowe ujęcie sprawców zabójstw i możliwości ich 

resocjalizacji, [w:] T. Sołtysiak, A. Latoś (red.), Działalność profilaktyczna 

i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, 

poprawczych oraz karnych, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 

Bydgoszcz 2010. 

Kowalczyk M. H., Zabójcy i mordercy. Czynniki ryzyka i możliwości oddziały-

wań resocjalizacyjnych., Wyd. Oficyńa Wydawńicża Impuls, Kraków 2010. 

Ressler R. K., Shachtman T., Whoever Fights Monsters, St. Martiń’s 1993. 

Stukan J., Polscy seryjni mordercy, Wyd. Prometeusz 2009. 

https://www.researchgate.net/publication/261638268 

 


