
Oświadczenie: Weronika Godek
Zawód: menadżer ds. marketingu
Stan cywilny: panna, zamieszkuje razem z partnerem
Miejsce zamieszkania: Katowice

Chcę wyrażać się w języku polskim oraz posługiwać prawem w tym języku. Wyjaśniono, że:
 - Mogę poprosić, aby wszystkie zadawane mi pytania i wszystkie udzielane przeze mnie 
odpowiedzi były spisane dokładnie w słowach, które są/były użyte.
 - Mogę zażądać przeprowadzenia określonego postępowania śledczego lub przeprowadzenia 
określonego przesłuchania
 - Przyjmuję do wiadomości, że to oświadczenie może być wykorzystane jako zgodny z prawem 
dowód.

 - Mogę wykorzystać wszystkie posiadane przeze mnie dokumenty, bez przekładania przesłuchania.
 - Mogę zażądać, aby w trakcie przesłuchania lub po nim dołączyć te dokumenty do oficjalnego 
raportu policyjnego ze śledztwa.

3 listopada około godz. 16 otrzymałam telefon w sprawie śmierci mojej mamy. 
Natychmiast wyszłam z domu, po telefonie od Carmen Schwarz. Jest ona dyrektorką 
Cichych Brzóz, domu starców, gdzie przebywała moja mama. Znalazła mój numer i 
zadzwoniła do mnie, ponieważ moja siostra była na wakacjach i nie można było 
się z nią skontaktować. Zakład pogrzebowy został już powiadomiony, a lekarz 
ustalił śmierć mojej matki jeszcze przed moim przyjazdem. Doktor nazywała się 
Sophie Berger czy jakoś tak. Przyczyną śmierci był zawał serca. Moja mama przez 
całe lato zmagała się 

z problemami z sercem, ale radziła sobie coraz lepiej… Dlatego trochę zaskakujące 
było usłyszeć, że jej serce się poddało. Następnego dnia, 4 listopada, Carmen 
nalegała, by pokój mojej mamy został opróżniony. Nie czułam się z tym komfortowo, 
ale mimo to musiałam się podporządkować. Moja siostra Izabela jest na wakacjach 
w Australii z rodziną i może wrócić dopiero pojutrze, ze względu na rozkłady 
lotów. Wydawało mi się, że posprzątanie pokoju mamy było dla rodziny zmarłego 
czymś intymnym i prywatnym, ale Carmen miała inne – nie tak przemyślane – plany. 

Więc musiałam opróżnić ten pokój sama. Jestem pewna, że możesz sobie wyobrazić, 
że był to dla mnie dość intensywny moment; pakowanie całego życia do pudeł, 
decydowanie o tym, co ma zostać, a co trzeba wyrzucić. A to wszystko całkiem 
sama. I wtedy nagle znalazłam urnę, ukrytą w kącie jednej z szaf. Nie czekałam, 
aż ktoś w domu starców przyjdzie i przyjrzy się temu, natychmiast zadzwoniłam 
na policję. Głównie dlatego, że czułam, że ta urna nie jest pusta... Czuję się 
z tym naprawdę dziwnie. Ojciec zmarł wiele lat temu i został pochowany, dlatego 
nie mam pojęcia, czyją urnę moja mama chciałaby mieć w swoim pokoju.
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