
Jasnowidz wskazał miejsce, w którym ma być zakopane dziecko

Mateusz jednak nie żyje?
Jasnowidz Marek Szwedowski (48 I.) ma wizję dotyczącą 
poszukiwanego od siedmiu lat Mateusza Żukowskiego 
z Ujazdowa. Jego zdaniem dziecko nie żyje. Wskazał, 
gdzie może znajdować się ciało 10-latka.

Marek Szwedowski z Warszawy 
pomaga rodzinom i czasami 
rów nież p olicji w poszuki

waniach zaginionych osób i sprawców 
zbrodni. Tw ierdzi, że będ ąc w 
m iejscu przestępstwa, potrafi 
odtworzyć przebieg tragicz
nych wydarzeń. Opowiada, że 
komunikuje się ze światem nie
materialnym. czyli z duchami

Nadprzyrodzony dar mial 
objawić się u niego w wieku 14 
lat. kiedy przeszedł śmierć kliniczną. 
Chorował na ropne zapalenie opon mo- 
zgowych. Po długim leczeniu doszedł do 
zdrowia, ale w jego życiu zaczęty się dziać 
dziwne rzeczy. Słyszał głosy zmarłych 
osób. które w dział na fotografiach.

W izję na tem at poszukiw anego 
chłopca z Ujazdowa przedstaw ił na 
prośbę Andrzeja Żukowskiego, ojca  
zaginionego 10-latka. Jasnowidz uwa
ża. że M ateusz nie żyje. jego śmierć 
nastąpiła w dniu. kiedy był widziany 
po raz osta tn i. Z  w iz ji w ynika, że 
chłopiec przebywał w okolicy pałacu 
w  Ujazdowie i związek z jego śm iercią 
m iał około 40-letn i, wysoki i szczupły 
m ężczyzna o  jasnych w łosach, ubrany 
na sportowo. Po zaginięciu M ateusza 
nieznajom y w yjechał stam tąd. W izjo
ner nie potrafi określić , czy  śm ierć 
M ateusza była zam ierzona, czy był to 
wypadek. Jego zdaniem ciało  jest za

kopane blisko rzeki, niezbyt głęboko, a 
utonięcie dziecka zostało upozorow a
ne. Na zd jęciu  zaznaczył obszar, jaki 
należałoby ob jąć poszukiwaniam i -  za 

pom ocą georadaru.
W poniedziałek. 8 grud

n ia , A nd rzej Ż u kow ski 
przekazał zamojskiej policji

mężczyzna wrócił do domu. Mateusza 
nadal nie było.

O jc ie c  zaczął poszukiw ania od 
wizyty w  domu kolegów M ateusza i 
u dziadka chłopców. O koło godz. 23 
Żukow scy zaw iadom ili policję. Pies 
tropiący doprowadził funkcjonariuszy 
do rzeki Wieprz. Żukowski z policjan
tem znaleźli w pokrzywach zwinięte 
ubrania M ateusza. Wieprz przeszuki
wano kilkanaście razy. m in. za pomocą 
sonaru -  podwodnego radaru. Ciała 
szulcał także goeradarem -  w Ujazdowie
i okolicach -  pełnomocnik Żukowskich,

jaam ittp  a a k  Sfatrnw  /jufcj’ sstkać w zniaczpiim  miejsai.

nagranie wizji jasnowidza. Będziemy 
je analizować i zdecydujemy, co dalej 
mowi Joanna Kopeć, rzecznik KM P w 
Zamościu. Dodaje, że komenda nie ma 
georadani i treeba byłoby go wypożyczyć.

M ateusz był jednym  z pięciorga 
dzieci państwa Żukowskich. Mial ru
dawce wiosy i piegi na nosie. Zaginął 
27 maja 2007 r. Po zabawie z kolegami 
mial wrócić do domu olcolo godz. 16 i 
pojechać z ojcem na ryby. Nie zjawił się
o umówionej godzinie. Ojciec wybrał się 
na ryby z drugim synem. Około godz. 21

były policjant Kamil Pińkowski Dodaj
my. że niedawno wniósł do Prokuratury 
Generalnej o wznowienie postępowania 
w sprawie zaginięcia M ateusza i ob
jęcie go szczególnym nadzorem. |ego 
zdaniem nie można wykluczyć, że ze 
zn ik n ięciem  ch ło p ca  m ają  zw iązek 
osoby trzecie.

Rodzina Żukowskich popadła w dłu
gi. W styczniu komornik ma przystąpić do 
licytacji majątku. maw
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