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KAZUS 1 

♦♣♥♠ 

Dnia 6 czerwca 2022 r. Alicja Czarowna wraz ze swoją najlepszą przyjaciółką – 

Blanką Królik wybrały się do znanej w całym mieście cukierni „Kraina Czarów”, chcąc w ten 

sposób świętować zakończenie studiów prawniczych przez Alicję. Na miejscu Alicja 

zasugerowała przyjaciółce, aby ta zajęła im miejsce przy którymś ze stolików w głębi sali, 

podczas gdy ona zamówi przy ladzie ciastka i napoje. Alicja złożyła zamówienie na które 

składały się: 2 kawy oraz 2 kawałki ciasta – na łączną kwotę 65 zł. W momencie, w którym 

dziewczyna miała uregulować należność, okazało się, że nie ma jednak przy sobie portfela, 

który nieopatrznie zostawiła w samochodzie. Zwróciła się więc do stojącej za ladą ekspedientki 

– Reginy Kier, aby ta pozwoliła jej zapłacić później (na tzw. „zeszyt”). Pomiędzy kobietami 

wywiązała się krótka wymiana zdań. Po chwili zadowolona Alicja przyniosła jednak do stolika 

kawę i ciastka. Po upływie pół godziny od tamtego zdarzenia, w cukierni zjawił się patrol 

Policji, który zatrzymał Alicję. Okazało się, że jej rozmowę z Reginą, podsłuchał Czesław 

Kotowski, który uznawszy, iż jej treść wypełniała znamiona przestępstwa, zawiadomił o tym 

organy ścigania. 

♦♣♥♠ 

♠ Alicja przyznała, że faktycznie Regina Kier pierwotnie nie chciała przedłużyć jej terminu 

zapłaty za zakupiony deser i kawę i odmówiła ich wydania. Ostatecznie, dzięki umiejętnościom 

zdobytym na zajęciach z negocjacji i mediacji, Alicji udało się ją przekonać. Co więcej, gdy 

Alicja pochwaliła się, że właśnie została magistrem Prawa, Regina zasugerowała, że w takim 

razie w ogóle nie musi płacić i, że to „prezent na koszt firmy” . Alicja twierdzi, że nie kierowała 

żadnych gróźb pod adresem Reginy. Wcale nie chciała skorzystać z oferty darmowego posiłku, 

bo „w końcu jest prawniczką – więc stać ją!”. Planowała po zakończonym spotkaniu wrócić do 

cukierni, aby uregulować zaległą należność. 



♥ Według Reginy Alicja i jej koleżanka od samego początku zachowywały się w sposób 

niegrzeczny i zarozumiały. Znała je obie zresztą dość dobrze, bo często zaglądały do „Krainy 

czarów”. Nigdy nie polubiła jednak Alicji, bo ta zawsze traktowała ją nieco z góry. Tamtego 

dnia postanowiła utrzeć jej nieco nosa i kiedy Alicja poprosiła o możliwość późniejszego 

uregulowania płatności, z całą stanowczością się nie zgodziła. Wtedy Alicja zaczęła jej grozić, 

że „jeżeli nie da jej natychmiast tych ciastek i kawy za darmo, to ona jako świeżo upieczony 

magister Prawa, będzie wiedziała co zrobić”. Obiecała sprowadzić do cukierni Sanepid, 

kontrolę skarbową, a nawet inspekcję pracy. „Właściciel cukierni zetnie Pani za to głowę!” – 

dodała. Następnie ze złośliwym uśmieszkiem zabrała z lady tacę z kawą i ciastem, i odeszła do 

swojego stolika. Regina była tak zdruzgotana, że nawet nie zareagowała. Do niedawna była 

bezrobotna i nie chciała nowych problemów.  

♣ Przyjaciółka Alicji – Blanka, powiedziała, że „nie da powiedzieć złego słowa o Alicji. To 

najmilsza osoba na świecie. Udziela się społecznie – pracowała jako wolontariuszka w 

uniwersyteckiej klinice prawa”. Przyznała, że tamtego dnia były w „Krainie czarów”. Pomimo 

że nie była bezpośrednio obecna przy rozmowie Alicji z Reginą, jest pewna, że Alicja na pewno 

nie zrobiła nic złego. Regina zawsze była dla nich niemiła i często celowo robiła im na złość. 

Jej zdaniem była po prostu zazdrosna. Alicja na pewno by jej nie groziła. Skończyła Prawo, 

więc chyba ma świadomość, co jej mogłoby za to grozić. Zresztą bardzo szybko wróciła z 

zamówieniem, więc nie miałaby czasu powiedzieć Reginie tych wszystkich okropnych rzeczy, 

o jakie ją oskarżają. „Szkoda, że nie powiedziała, że nie miała przy sobie portfela, zapłaciłabym 

przecież za nas obie”. Tak, Blanka znała wcześniej Czesława Kotowskiego – to były adorator 

Ali. Wyjątkowo nieciekawy typ. Alicja go rzuciła, z czym nie mógł się nigdy pogodzić.  

♦ Czesław przyznał, że znał  kiedyś dobrze Alicję. Byli wcześniej w związku, lecz rozstali się 

z winy Alicji. Jego zdaniem od zawsze była „nieokrzesana, arogancka i nieco szalona. Często 

źle traktowała ludzi”. Tamtego dnia Czesław był w cukierni. Siedział przy stoliku niedaleko 

lady i pił swoje espresso. Alicja go zauważyła, ale oczywiście zignorowała, nie odpowiadając 

nawet na jego przywitanie. To zirytowało Czesława. Kiedy jednak usłyszał, co Alicja mówi 

miłej pani Reginie, uznał, że miarka się przebrała. Pomimo że słuchał muzyki na swoich 

słuchawkach, słyszał, jak Alicja jej grozi ścięciem głowy Reginie i bez płacenia zabiera ciastka 

i kawę. Widział, że Regina była całkowicie rozbita i chciał jej pomóc. Zadzwonił na Policję, bo 

choć nie studiował Prawa, dobrze wiedział, że takie zachowanie jest po prostu niedopuszczalne. 


