
Pan Erazm Uzdolniony ma 22 lata jest studentem Uniwersytetu Rolniczego na 

kierunku geodezja, otrzymuje stypendium naukowe, ponieważ jego średnia za VI semestr 

studiów wynosiła 4,78, rok temu brał udział w programie Erasmus+ i wyjechał do 

Amsterdamu, aby tam realizować część studiów. Jednak po powrocie z zagranicznego 

stypendium zastało go wielkie rozczarowanie, ponieważ jego dziewczyna Gracjana Cudowna, 

z którą utrzymywał bliskie relacje od czasów liceum, rzuciła go dla jego najlepszego 

przyjaciela Tymoteusza Przystojnego, z którym Erazm zna się od przedszkola, i który zawsze 

był powiernikiem jego największych tajemnic. 

Tymoteusz oznajmił Erazmowi, że jest teraz razem z Gracjaną, gdy ten dzień po 

swoim powrocie z zagranicznego wyjazdu, udał się na uczelnię, aby uregulować formalności 

związane z wpisem zaliczeń przedmiotów w sekretariacie. Erazm miał wtedy głośno 

wykrzyczeć z wściekłością w kierunku Tymoteusza słowa „jeszcze się z Tobą policzę!!!”, 

które słyszały na uczelnianym korytarzu 19-letnia Kalina Tomiczewa, Ukrainka studiująca od 

miesiąca ogrodnictwo na Uniwersytecie Rolniczym oraz 21-letni Ewaryst Pomocny, student 

gospodarki przestrzennej, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, ponieważ cierpi na 

obustronny niedosłuch i korzysta z aparatów słuchowych. 

Miesiąc po tym jak Gracjana zerwała z Erazmem, postanowiła udać się ze swoim 

nowym chłopakiem do Klubu Muzycznego COCO zlokalizowanego na ul. Szpitalnej 38 w 

Krakowie, aby uczcić tę małą rocznicę. Świetnie się tam bawili, wypili po trzy drinki o 

nazwie „Schody do nieba” i tańczyli do upadłego. Około godziny 1.00 w nocy z 3 na 4 

listopada 2018 r. Tymoteusz powiedział Gracjanie, że wychodzi z Klubu na papierosa. 

Gdy Tymoteusz wyszedł z lokalu podeszła do niego tajemnicza osoba i zadała mu cios 

kastetem w tył głowy. Tymoteusz bezwładnie runął na chodnik. Napastnik zadał kolejne 

cztery ciosy kastetem w twarz leżącego Tymoteusza i zbiegł. Całe zajście widział z odległości 

400 metrów 75-letni pan Hilary Bystrzak, który mieszka na ul. Floriańskiej i wyszedł o tej 

porze z psem na spacer. Pech chciał jednak, że koło Klubu COCO dwa dni wcześniej zepsuła 

się latarnia uliczna, a Pan Hilary jest krótkowidzem i nosi okulary o mocy szkieł –10 dioptrii. 

Pan Hilary zadzwonił po pogotowie, które przyjechało w ciągu 10 minut i zabrało 

nieprzytomnego Tymoteusza do szpitala. Lekarze stwierdzili poważne obrażenia części 

twarzowej czaszki, do których należały złamany nos, złamana żuchwa i złamanie kości 

lewego oczodołu. Na skutek ciosów doszło do trwałego uszkodzenia lewej gałki ocznej i 

Tymoteusz stracił w tym oku wzrok. 

Tymoteusz jest pewien, że napastnikiem był Erazm, bo przecież groził mu wcześniej 

na uczelni. Policja na kurtce Tymoteusza zabezpieczyła włos Erazma i ślady naskórka. 

Erazm w trakcie przesłuchania powiedział, że tamtego wieczoru był sam w nowym 

mieszkaniu, które wynajął trzy dni wcześniej na Alei Pokoju 24/19. Wyprowadził się z 

dotychczasowego lokum na ul. Krowoderskiej, które przez trzy lata wynajmował razem z 

Tymoteuszem, ponieważ wprowadziła się tam Gracjana, a poza tym nie radził sobie z 

uczuciem porzucenia przez byłą dziewczynę i nie chciał jej oglądać. W bloku, w którym teraz 

mieszka Erazm lokatorzy bardzo szanują swoją prywatność, nikt nie zwraca na nikogo uwagi, 

ludzie bardzo słabo się znają. Erazm powiedział, ze nie wychodził z mieszkania, około 

godziny 22.00 zadzwonił do domu i rozmawiał z mamą przez 10 minut, potem na laptopie 

oglądał film „Casino Royal”, poszedł spać około 00:30. 

Policja nigdzie nie znalazła kastetu, który był narzędziem czynu. 

 

 


