
Patrzcie i podziwiajcie jak walczy się o Wasze godne codzienne życie. Jak w 

praktyce wygląda walka o miejsca pracy, godne wynagrodzenie, opieka 

zdrowotna i socjalna itd. Itd. Tak min. realizuje się hasło 

B Ó G     H O N O R    O J C Z Y Z N A 

Czy Wołomin to niechlubny przypadek na które bezinteresownie zaprasza  się 

działaczy partyjnych i nie tylko ???. 

http://polska.newsweek.pl/jacek-sasin-i-ryszard-kalisz-na-zamknietych-imprezach-skok-u-

wolomin,artykuly,359995,1.html    

Goście Wołomina. Na zamkniętych imprezach SKOK-u 
Wołomin bawili się politycy wszystkich partii 

 „Newsweek” dotarł do zdjęć z trzech zamkniętych imprez 
urodzinowych SKOK-u Wołomin. W towarzystwie Piotra P. i 
Mariusza G. podejrzanych o wielomilionowe wyłudzenia bawili 
się politycy wszystkich partii, m.in. Jacek Sasin i Ryszard 
Kalisz. 

Politycy PiS od kilkunastu dni pokazują w telewizji zdjęcie z premiery filmu „1920. 

Bitwa warszawska”, na którym prezydent Bronisław Komorowski pozuje z byłymi 

decydentami ze SKOK-u Wołomin Piotrem P. i Mariuszem G.. Obaj jesienią 

ubiegłego roku trafili do aresztu. Pierwszy jest podejrzany o wyłudzenie 360 mln zł a 

na drugim ciąży zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Fotografia 

zdaniem polityków PiS była dowodem na znajomość prezydenta z biznesmenami, 

którzy w przeszłości byli powiązani z WSI. 

Tymczasem na imprezach organizowanych przez ludzi z Wołomina bawili się politycy 

wszystkich partii. Dotarliśmy do kilkudziesięciu niepublikowanych dotąd zdjęć z 

trzech kolejnych imprez urodzinowych SKOK-u Wołomin: z 2011, 2012 i 2013 roku.  

Najwięcej jest na nich polityków prawicy. Wśród gości bryluje na przykład poseł i były 

minister w Kancelarii Prezydenta Jacek Sasin, który na jednym ze zdjęć odbiera 

statuetkę i kwiaty od Mariusza G. Oprócz niego na urodzinach SKOK-Wołomin bawili 

się posłanka Małgorzata Gosiewska, poseł i były agent CBA Tomasz Kaczmarek 

wraz z żoną, eurodeputowany wybrany z list PiS Marek Jurek oraz PiS-owscy 

samorządowcy: były burmistrz Wołomina Ryszard Madziar (Sasin, zanim został 

posłem, był jego doradcą) i były starosta Piotr Uściński. Na imprezach bywali również 

prawicowi politycy spoza PiS – europarlamentarzysta Janusz Korwin-Mikke, były 

poseł Artur Zawisza (Ruch Narodowy). 
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Na fotografiach w towarzystwie Mariusza G. widać eurodeputowanego Platformy 

Dariusza Rosatiego, który do niedawna kierował sejmową komisją finansów  

publicznych.  

Na innym zdjęciu jest niedawny szef sejmowej komisji sprawiedliwości Ryszard 

Kalisz. Siedzi przy jednym z stoliku z Piotrem P. Na imprezach SKOK-u Wołomin 

lewica była zresztą reprezentowana licznie – bawili się tam m.in. była rzeczniczka 

rządu Józefa Oleksego Aleksandra Jakubowska i były szef TVP Robert Kwiatkowski, 

do niedawna związany z Twoim Ruchem. 

Na jednej z imprez honorowym gościem był były prezydent Lech Wałęsa. Na 

zdjęciach towarzyszą mu zarówno Piotr P., jak i Mariusz G. Na urodzinach SKOK-u 

Wołomin bawili się też ludzie show-biznesu: aktor Zbigniew Buczkowski, satyryk 

związany z tygodnikiem „W Sieci” Jan Pietrzak i znana z TVN Weronika Marczuk. 

Cały tekst w najnowszym wydaniu tygodnika „Newsweek”. 

Tydzień temu dziennikarze "Newsweeka" przyjrzeli się polityce kadrowej 

PiS w Parlamencie Europejskim. Zobaczcie, jak o rezultatach ich śledztwa 

opowiada Michał Krzymowski, autor tekstu "Goście Wołomina" z tego 

tygodnia.  

 

 

 

 


