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Flensburg, 10.10.2021 r.

WYROK
Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z
siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu z dnia
10.10.2021 r., Sygn.akt II WZ MSAPN-01/2021.

W dniu 10 października 2021 r. Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa
Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu (MSAPN)
w składzie:

Arbiter Sędzia MSAPN - Prezes Sądu, Teresa z domu Znyk ©
Arbiter Sędzia MSAPN - Zastępca Prezesa, Maria z domu Znyk ©

na zamkniętym posiedzeniu wyjazdowym we Flensburgu w sprawie z  wniosków
złożonych do tutejszego sądu o zasądzenie odszkodowań w kwotach :
po 1 000 000,00 PLN, słownie: jeden milion złotych od każdej z 25 osób z wykazu nr
1, po 1 000 000,00 Euro, słownie: jeden milion Euro od każdej z 13 osób wykazu nr.
2  oraz po 1 000 000,00 Euro, słownie: jeden milion Euro od każdej z 6 osób z
wykazu nr. 3, z ich prywatnych majątków, tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia
za złamanie praw człowieka i podstawowych wolności Mariusza z rodu Racz, jego
dzieci, jego rodziny i każdego Suwerena, Polaka-Lechity.

SĄD POSTANAWIA :

Na podstawie art.10 w zw. z art. 6 KONWENCJI NOWOJORSKIEJ z dnia
10.06.1958 r. w zw. z art. 1 Protokół 1 do tejże Konwencji strony przeciwne- pozwani
mieli termin 7 dni od daty otrzymania maila z dokumentem-wnioskiem na
potwierdzenie czy uznają roszczenia i czy są skłonni  dobrowolnie wypłacić
odszkodowanie. Strony przeciwne -pozwani nie wnieśli żadnego sprzeciwu co do
przedmiotowych dokumentów wniosków  ani nie delegowali swojego arbitra, ani nie
dokonali żadnej wpłaty tytułem odszkodowania, w związku z tym Międzynarodowy
Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu, Wydział Zamiejscowy we
Flensburgu  ( w skrócie: MSAPN ) postanawia, uznać za bezspornie przyjęte:
dokument- wniosek z 15.09.2021 r. i dokument wniosek nr. 2, z  26.09.2021 r. oraz
dokument związany z powyższymi wnioskami : “Winni działań na szkodę i krzywdę
Polaków-Lechitów preparują fałszywe, talmudyczne pisma.”, z 04.10.2021 r.

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II
Wydział Zamiejscowy we Flensburgu ( MSAPN ) zasądza uznanie  za podlegające w
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całości Europejskiemu Tytułowi Egzekucyjnemu dla roszczeń bezspornych, z
klauzulą wykonalności, następujące dokumenty :

1. dokument- wniosek z 15.09.2021 r.: “ Wniosek Mariusza z rodu Racz do
Międzynarodowego Sądu Prawa Naturalnego.Ujawnienie upadku władzy- koniec
oszukiwania Polaków-Lechitów! “ ,

2. dokument-wniosek nr.2  z 26.09.2021 r. : “ Wniosek nr.2 Mariusza z rodu Racz do
Międzynarodowego Sądu Prawa Naturalnego.Ujawnienie upadku władzy- koniec
oszukiwania Polaków-Lechitów! “

3. dokument związany z powyższymi wnioskami z dnia 04.10.2021 r. : “Winni działań na
szkodę i krzywdę Polaków-Lechitów preparują fałszywe, talmudyczne pisma.”
https://wojdabejda.wordpress.com/2021/10/04/winni-dzialan-na-szkode-i-krzywde-pol
akow-lechitow-preparuja-falszywetalmudyczne-pisma/

Na podstawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla Roszczeń Bezspornych
zaopatrzonego z mocy prawa w klauzulę wykonalności tj. art. 20 ust. 2
Rozporządzenia 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21.04.2004 r. w
sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych
w związku z Konwencją Nowojorską z dnia 10.06.1958 r., Międzynarodowy Sąd
Arbitrażowy Prawa Naturalnego (MSAPN) stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do
egzekucji zapisów wynikających z treści niniejszego wyroku oraz egzekucji w całości
oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom których to może dotyczyć,
aby postanowienia niniejszego tytułu wykonały, a gdy o to będą wezwane, udzieliły
pomocy. Link: “Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego poszukuje
egzekutorów wyroków o upadku władzy.”
https://wojdabejda.wordpress.com/2021/09/27/miedzynarodowy-sad-arbitrazowy-prawa-natu
ralnego-poszukuje-egzekutorow-wyrokow-o-upadku-wladzy/

Sąd MSAPN przy wydawaniu tego wyroku wziął pod uwagę postanowienia
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej i proklamowanej rezolucją
Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A  w dniu 10.12.1948 r. oraz Międzynarodową
Taryfę Odszkodowawczą za łamanie praw ludzkich wobec osoby, załącznika do
Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. ,
ratyfikowaną przez Sejm PRL w 1977 r.
link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19770380167 ,
Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167 , dostępna w tłumaczeniu z języka niemieckiego :
link: “Międzynarodowa taryfa Odszkodowawcza za łamanie praw człowieka”
https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcz
a-za-lamanie-praw-czlowie

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w
Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu ( MSAPN ) zasądza:
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● zasądza od każdego z 25 pozwanych-strony przeciwnej, ujętych w poniższym
wykazie nr. 1, z dokumentu-wniosku Mariusza z rodu Racz z 15.09.2021 r. ,
rozesłanego 15.09.2021 r. drogą mailową, wpłatę kwoty 1.000.000,00 Euro, słownie:
jeden milion Euro, na konto Lechickiego Funduszu Pomocy Polakom-Lechitom, nr. :
DE 78 2069 0500 0000 6612 63, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego
wyroku, tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za złamanie praw człowieka i
podstawowych wolności Mariusza z rodu Racz, jego dzieci, jego rodziny i każdego
Suwerena-Polaka-Lechity.

Wykaz nr. 1 : Strona przeciwna-pozwani :

1. Andrzej Duda - “Prezydent RP” - listy@prezydent.pl
2. Mateusz Morawiecki - “Prezes Rady Ministrów” - kprm.@gov.pl
3. Adam Niedzielski - “Minister Zdrowia “ - kancelaria@mz.gov.pl
4. Zbigniew Ziobro - “Minister Sprawiedliwości” - Zbigniew.Ziobro@sejm.pl
5. Elżbieta Witek -  “Marszałek Sejmu” - elzbieta.witek@sejm.pl
6. Tomasz Grodzki - “Marszałek Senatu” - Tomasz.Grodzki@senat.gov.pl
7. Tomasz Znajdek - srodmiescie.policja@policja.gov.pl,

komendant.krp1@ksp.policja.gov.pl
8. Maciej Dronow - srodmiescie.policja@policja.gov.pl ,

komendant.krp1@ksp.policja.gov.pl
9. Mariusz Deorocki - srodmiescie.policja@policja.gov.pl,

komendant.krp1@ksp.policja.gov.pl
10. Paweł Pietrzyk - KPP Łódź Wschód :

dzielnicowy.koluszki1@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl
11.Marek Wojtczak - komendant@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl
12.Maksymilian Wesołowski - srs@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl
13. Łukasz Osiński - sekretariat@warszawa.po.gov.pl , rzecznik@warszawa.po.gov.pl

prokuratura@warszawapraga.po.gov.pl
14. Grzegorz Kiec - sekretariat@warszawa.po.gov.pl , rzecznik@warszawa.po.gov.pl

prokuratura@warszawapraga.po.gov.pl
15. Marek Krysztofiuk - srs@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl
16. Adam Grzejszczak - srs@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl
17. Danuta Grunwald - boi@warszawa.so.gov.pl,

sekreatriatprezesa@warszawa.so.gov.pl
18. Piotr Schab - sekretariatprezesa@warszawa.so.gov.pl
19.Magdalena Roszkowska-Matusik - sekretariatprezesa@warszawa.so.gov.pl,

boi@warszawa.so.gov.pl
20. Joanna Rezler-Wiśniewska - boi@brzeziny.sr.gov.pl ,

administracja@brzeziny.sr.gov.pl
21. Sylwia Wierzbowska-Zimoń - boi@brzeziny.sr.gov.pl ,iikarny@brzeziny.sr.gov.pl
22. Magdalena Wojdak - kancelaria@wojdak-legal.com
23. Justyna Socha - stopnop@mail.com
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24. Piotr Jawornik - stopnop@mail.com
25. Iwona Kuczewska - stopnop@mail.co

● zasądza od każdego z 13 pozwanych-strony przeciwnej, ujętych w poniższym
wykazie nr. 2, z dokumentu-wniosku nr. 2, z 26.09.2021 r., rozesłanego drogą
mailową 27.09.2021 r., wpłatę kwoty 1.000.000,00 Euro, słownie: jeden milion Euro,
na konto Lechickiego Funduszu Pomocy Polakom-Lechitom, nr. : DE 78 2069 0500
0000 6612 63, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wyroku, tytułem
odszkodowania i zadośćuczynienia za złamanie praw człowieka i podstawowych
wolności Mariusza z rodu Racz, jego dzieci, jego rodziny i każdego
Suwerena-Polaka-Lechity.

Wykaz nr. 2, strony przeciwnej-pozwanych :

1. Piotr Ermich: sekcjawykonawcza@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl
2. Jakub Białkowski: as_lodz@sw.gov.pl
3. Piotr Urbański : as_lodz@sw.gov.pl
4. Sylwia Kowalska :as_lodz@sw.gov.pl
5. Grzegorz Krawczyk :as_lodz@sw.gov.pl
6. Jarosław Szymczyk : kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl
7. Dariusz Augustyniak :kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl
8. Roman Kuster : kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl
9. Sławomir Machnio : urszula.sidor@warszawa.so.gov.pl
10. Urszula Sidor : urszula.sidor@warszawa.so.gov.pl
11. Mariusz Wiśniewski : 5k@plock.so.gov.pl
12. Aleksandra Szczepańska : 5k@plock.so.gov.pl
13. Jarosław Pejta : prezes@plock.so.gov.pl

● zasądza od każdego z 6 pozwanych-strony przeciwnej, ujętych w poniższym wykazie
nr. 3, z 04.10.2021 r., wpłatę kwoty 1.000.000,00 Euro, słownie: jeden milion Euro, na
konto Lechickiego Funduszu Pomocy Polakom-Lechitom, nr. : DE 78 2069 0500
0000 6612 63, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wyroku, tytułem
odszkodowania i zadośćuczynienia za złamanie praw człowieka i podstawowych
wolności Mariusza z rodu Racz, jego dzieci, jego rodziny i każdego
Suwerena-Polaka-Lechity.

Wykaz nr. 3 : Strona przeciwna-pozwani :

1. Halina Frontczak : halina.frontczak@warszawa.pr.gov.pl
2. Sylwia Tuszyńska : sylwia.tuszynska@warszawa.po.gov.pl
3. Hanna Stachowicz: sylwia.tuszynska@warszawa.po.gov.pl
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4. Krzysztof Ćwirta : halina.frontczak@warszawa.pr.gov.pl
5. Monika Laskowska :halina.frontczak@warszawa.pr.gov.pl
6. Karina Sobków : halina.frontczak@warszawa.pr.gov.pl

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego orzeka, że fałszywe i błędne są
stwierdzenia zawarte w nielegalnych pismach sygn. akt 4313-1.Ds.130.2021.HS z dnia
23.09.2021 r. i 27.09.2021 r., z nielegalnej prywatnej firmy handlowej pn. “Prokuratura
Rejonowa Warszawa-Śródmieście” jakoby Mariusz Racz, ”Maria i Teresa Znyk “, poseł
Zdzisław Jankowski, składali zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw lub o
przestępstwie. W żadnym miejscu dokumentu wniosku Mariusza z rodu Racz jak też we
wcześniejszych korespondencjach, nie ma wniosków Marii i Teresy z domu Znyk ani posła
Zdzisława Jankowskiego o wszczynanie jakiegokolwiek postępowania, śledztwa,
dochodzenia z paragrafów nielegalnych władz w Polsce-Lechistanie. Nie ma żadnego
wniosku o wszczęcie postępowania przez przedstawiciela zorganizowanej grupy
przestępczej przeciwko innym członkom tej zorganizowanej grupy przestępczej : prywatnym
firmom handlowym symulujących instytucje państwowe w Polsce-Lechistanie. Dokument
wniosek Mariusza z domu Racz z 15.09.21 r. i 26 .09.21 r. ani żadne  wcześniejsze
wystąpienia nie były żadnym zgłoszeniem i nie dawały żadnych podstaw do przyjmowania
przez nielegalną prywatną firmę handlową  pn. “Prokuratura Rejonowa” jako zgłoszenie
przestępstwa.

● nakazuje osobom prywatnym, stronie przeciwnej-pozwanym z wykazu nr.1, z wykazu
nr.2 oraz z wykazu nr.3, winnym złamania praw człowieka i podstawowych wolności
Mariusza z rodu Racz, jego dzieci, jego rodziny i każdego Suwerena-Polaka-Lechity
zaniechania wszelkich egzekucji, restrykcji, nękania, dręczenia, terroryzowania i
wszelkich innych działań  na szkodę i krzywdę Polaków-Lechitów w
Polsce-Lechistanie, Suwerenów sprawujących Bezpośrednią Władzę Zwierzchnią na
mocy Proklamacji z 02.11.2014 r. autorstwa Tadeusza Cichockiego, oraz
obligatoryjnie uwolnionych 25.12.2012 r. z sideł prawa kanoniczno-morskiego władzy
Trój-Korony z Watykanem na czele.

● zasądza  w ramach zadośćuczynienia za złamanie praw człowieka i podstawowych
wolności Mariusza z rodu Racz, jego dzieci, jego rodziny i każdego
Suwerena-Polaka-Lechity ogłoszenie przez Andrzeja Dudę, Mateusza
Morawieckiego, Adama Niedzielskiego, Zbigniewa Ziobro, Elżbietę Witek, Tomasza
Grodzkiego  oświadczeń pt.: “Oświadczenie o ujawnieniu upadku władzy - koniec
oszukiwania Polaków-Lechitów ! “ o następującej treści :

Oświadczenie
o ujawnieniu upadku władzy-koniec oszukiwania

Polaków-Lechitów !
“Oświadczam, jako pracownik zdelegalizowanej 25.12.2012 r. prywatnej firmy
handlowej symulującej instytucję państwową, nieistniejącego państwa upadłego
niewolniczego światowego systemu władzy Trój-Korony z eksmitowanym i
zamkniętym 21.12.2020 r. Watykanem na czele i jego światową ludobójczą siecią do
likwidacji, że Bezpośrednią Władzę Zwierzchnią w Polsce od 02.11.2014 r. sprawuje
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Suweren na mocy Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski, autorstwa Tadeusza
Cichockiego z Piaseczna.
http://tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf.
Oświadczam, że na terytorium Polski-Lechistanu obowiązuje Proklamacja Bezpośredniego
Sprawowania Władzy Zwierzchniej przez Naród Polski z 02.11.2014 r. i Dekrety Suwerena,
mające najwyższą moc prawną. Oświadczam, że bezskuteczne, nieobowiązujące, nielegalne
są wszelkie decyzje, przepisy, stanowione przeze mnie i uzurpatorskie władze wszelkich
szczebli na terytorium Polski-Lechistanu.
Wzywam wszystkie prywatne firmy handlowe symulujące instytucje państwowe,
samorządowe, kościelne, unijne, medialne do ustąpienia z bezprawnie zajmowanych
obiektów niezbywalnej własności Suwerena-Narodu Polskiego.
Przepraszam za  realizację ludobójczych planów prowadzących do fizycznej eliminacji
rdzennych Polaków i zastępowania ich żydami w ramach tworzenia “Polin”.
Przepraszam Polaków za tworzenie żydowskich struktur żydowskiego “Polin” i za wszelkie
antypolskie działania.
Wzywam moich rodaków żydów do zwrotu bezprawnie zagrabionego mienia Polaków,
zaniechania jakichkolwiek roszczeń oraz do opuszczenia na zawsze terytorium
Polski-Lechistanu.”

Podpis……………………………………….

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
● zasądza upowszechnianie przez 1 tydzień, co godzina, w rozgłośniach radiowych i

telewizyjnych: ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz publikację w prasie i na
portalach internetowych oświadczenia pt.: “Oświadczenie o ujawnieniu upadku
władzy - koniec oszukiwania Polaków-Lechitów ! “  wygłoszonych, podpisanych i
opublikowanych przez następujące osoby:  Andrzeja Dudę, Mateusza
Morawieckiego, Adama Niedzielskiego, Zbigniewa Ziobro, Elżbietę Witek, Tomasza
Grodzkiego.

● kosztami sądowymi - opłatą arbitrażową w wysokości  220 000 Euro, słownie:
dwieście dwadzieścia dwa tysiące Euro, obciąża solidarnie 44 strony pozwane tego
postępowania, płatne po 5 000 Euro, słownie: pięć tysięcy Euro, od każdej z osób  z
wykazów nr.1, nr.2, nr.3, na konto: Lechickiego Funduszu Pomocy
Polakom-Lechitom, nr.: DE 78 2069 0500 0000 6612 63, w terminie 7 dni od daty
otrzymania niniejszego wyroku.

UZASADNIENIE:

Strona przeciwna-pozwani, poprzez brak negacji-sprzeciwu, zgodzili się :

● pozwani zgodzili się, że stanowią  zorganizowaną grupą przestępczą prywatnych firm
handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, unijne, kościelne,
międzynarodowe, medialne wraz z  Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Wiedzy o
Szczepieniach STOP NOP.

● pozwani zgodzili się, że szefowie i pomocnicy tych prywatnych firm handlowych odpowiadają
prywatnie ze swoich majątków za działania na szkodę i krzywdę człowieka żywego, człowieka
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wolnego-mężczyzny Mariusza z rodu Racz, jego dzieci i jego rodziny oraz każdego
Suwerena-Polaka-Lechity.

● pozwani zgodzili się, że za złamanie praw ludzkich Mariusza z rodu Racz przysługuje mu
odszkodowanie zgodnie z Międzynarodową Taryfą Odszkodowawczą, która jest załącznikiem
do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. ,
ratyfikowanych przez Sejm PRL w 1977 r., link:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19770380167 , Dz.U. 1977 nr 38
poz. 167, dostępna w tłumaczeniu z języka niemieckiego :

Link: “Międzynarodowa taryfa Odszkodowawcza za łamanie praw człowieka”
https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-pra
w-czlowieka/
Pkt.16. Fałszerstwo stanu osobowego – każdy przypadek:
100.000 € ryczałt, 500.0000 € ryczałt .
Pkt.17. Dyskryminacja, przymus lub rasizm każdy przypadek:
100.000 € ryczałt, 500.0000 € ryczałt .
Pkt.18. Prześladowania polityczne, każdy przypadek:
100.000 € ryczałt, 500.0000 € ryczałt .
Pkt.21. Zastosowanie nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych
przepisów  prawnych: 250.000 € ryczałt, 1.000.000 € ryczałt .
Pkt.23. Egzekwowanie zasad niepotwierdzonych  prawidłowo państwowymi ustawami , bez
suwerennej legitymacji  jej wykonawców: 250.000 € ryczałt. 1.000.000 € ryczałt.
Pkt.24. Wykonywanie  nieuprawnionych działań z przymusem (np zajęcia komornicze, kary,
faktury wstępne, etc. bez posiadania jednoznacznego statusu”urzędnika państwowego” :
100.000 € ryczałt, 1.000.000 € ryczałt .
Pkt.30. Działania bez podpisu i prawomocnej legitymacji pracownika państwowego albo
urzędnika mianowanego : € 50.000 ryczałt, € 100.000 ryczałt .
Pkt.36. Bezpośrednia przemoc fizyczna ( indywidualne działania, ciągnięcie, popychanie,
uderzanie, wiązanie, kneblowanie, zakładanie  kajdanek  itp,  następstwa powstałe na
wskutek ataku i poszczególnych działań) : 75.000 €, każdy przypadek,  500.000 € ,
każdy każdy przypadek .
Pkt.37. Bezpodstawne zatrzymanie w areszcie : € 250.000 ryczałt, € 5.000.000 ryczałt .
Pkt.38. Bezpodstawne przetrzymywanie w areszcie, pozbawienie wolności :
5000 € za godzinę, 75 000 € za godzinę .
Pkt.47. Łamanie praw człowieka – naruszenie godności ludzkiej, wbrew rezolucji ONZ 217 A
i / lub Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka (EMRK) : € 150.000 ryczałt,  € 500.000
ryczałt.
Pkt.48. Pogwałcenie prawa międzynarodowego – IP66 (Międzynarodowy Pakt Praw
Politycznych i obywatelskich 1966.) – traktat prawa międzynarodowego (ratyfikowany  przez
RFN w 1973 roku! ) : € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt .
Pkt.50. Bezpodstawny akt oskarżenia osoby i / lub pełnomocnika : € 50.000 ryczałt, €
500.000 ryczałt.
Pkt.51. Bezprawne wnioski o ukaranie/represje  prawa : € 50.000 ryczałt,  € 300.000 ryczałt .
Pkt.52. Opłaty karne, represje, śledzenia, przymus, zniesławienie wobec krewnych
poszkodowanej osoby (małżonka, partnera, dzieci i wnuków) : € 50.000 ryczałt, € 200.000
ryczałt .
Pkt.59. Sprzeczne z ustawą zasadniczą złamanie dóbr osobistych, prywatnej autonomii :
€ 100.000 ryczałt, € 300.000 ryczałt.
Pkt.60. Złamanie zasad ochrony danych osobowych, podsłuchy telefoniczne, komputerowe
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szpiegostwo, przechwytywanie korespondencji w pomieszczeniach biurowych i handlowych,
każdy przypadek: € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt.
Pkt.61. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu
aresztowania, przez sąd, sędziego, sekretarza sądu, bez ważnej legitymacji suwerennego
państwa : € 200.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt.
Pkt.62. Złożenie podpisu w celu uwierzytelnienia aktu administracyjnego, wyroku,
postanowienia,  bez posiadania legitymacji suwerennego państwa :
€ 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt.
Pkt.63. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu
aresztowania, przez osobę lub pracownika, który nie jest obywatelem państwa :
€ 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt.
Pkt.64. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu
aresztowania, przez osobę lub pracownika sądu, który nie jest sądem państwowym ale
fałszywym sądem : € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt .

● pozwani zgodzili się, że egzekucja odszkodowań za złamanie niezbywalnych praw ludzkich
Mariusza z rodu Racz, jego dzieci i jego rodziny oraz każdego Suwerena-Polaka-Lechity
dotyczy również prywatnych firm handlowych-korporacji : ”Rzeczpospolita Polska”, Unia
Europejska, Episkopat Polski, Watykan, ‘CITY OF LONDON CROWN CORPORATION’, oraz
Washington D.C (District of Columbia), które same zgodziły się 25.12.2012r. być uznane za
byłe, nieistniejące na mocy działań OPPT.

● pozwani zgodzili się, że przypieczętowaniem upadku systemu jest dokument wydany przez
papieża Franciszka“Motu proprio”, wprowadzający od 01.09.2013r. prywatną
odpowiedzialność urzędników, sędziów, prokuratorów, prawników, za działania na szkodę
ludzkości.
http://brd-schwindel.org/beamte-wurden-aufgeklaert-alle-handlungen-sind-eigenverantwortlich
/ “Mniej niż 2 lata po “motu proprio” papieża Franciszka, służalcy systemu ujawniani
są powoli. Otrzymali oni dokument stwierdzający, że działają oni na własną, prywatną
odpowiedzialność. W motu proprio jest Uchylenie immunitetu wszystkich sędziów,
Uchylenie immunitetu wszystkich prokuratorów, Uchylenie immunitetu wszystkich
prawników, Uchylenie immunitetu wszystkich urzędników państwowych. Od
01.09.2013r. te grupy osób nie nie chroni żaden immunitet ! Jako  przestępcy
podlegają ściganiu z całą  surowością  prawa !!! Teraz mogą zdecydować czy chcą
nadal okradać nas i nękać czy staną się ludźmi, istotami moralnymi, duchowymi na
równi z nami, suwerenami. To oznacza, że system niewolniczy się skończył…”
(Tłum. M.Bejda z j. niem. art. “BeAmte” wurden aufgeklärt  -alle Handlungen sind
eigenwerantwortlich”) Oryginał dokumentu papieża w poniższym linku:
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-prop
rio_20130711_organi-giudiziari.htm\http://w2.vatican.va

● pozwani zgodzili się, że szefowie prywatnych firm handlowych policji, prokuratury, sądów i
adwokatów  wraz  z pomocnikami i zleceniodawcami, winni są oszustwa polegającego na
uznawaniu nielegalnych władz żydowskiego okupanta w Polsce-Lechistanie, który podstępnie
w 1927 r., przejął Państwo Polskie. Obecnie żydowski zaborca  nielegalnie, bezskutecznie
działa w imieniu Narodu Polskiego i Polski- Lechistanu.

● pozwani zgodzili się, że prywatne firmy handlowe żydowskiego okupanta podają się
nielegalnie, bezprawnie, bezskutecznie  za instytucje państwowe, samorządowe, unijne,
kościelne oraz medialne i inne z nimi powiązane.

● pozwani zgodzili się, że posługują się nielegalnymi, sfałszowanymi symbolami narodowymi
oraz stosują nielegalne, talmudyczne prawo ustanowione przez oszustów, fałszerzy !

● pozwani zgodzili się, że egzekucja odszkodowań za złamanie niezbywalnych praw ludzkich
Mariusza z rodu Racz, jego dzieci i  jego  rodziny oraz każdego Suwerena Polaka-Lechity
dotyczy prywatnych firm handlowych bezprawnie, bezpodstawnie, bezskutecznie podających
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się za: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I , Komenda Powiatowa Policji Łódź -Wschód,
Prokuratura Okręgowa w Warszawie, Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście, Sąd Okręgowy
w Warszawie jak też uzurpatorów  z władz centralnych, w tym. m.in. “Prezydenta”, “Prezesa
Rady Ministrów “,  “Ministra Zdrowia”, “ Ministra Sprawiedliwości”, “Marszałka Sejmu”,
“Marszałka Senatu”.

● pozwani zgodzili się. że egzekucja odszkodowań za złamanie niezbywalnych praw ludzkich
Mariusza z rodu Racz, jego dzieci i  jego  rodziny oraz każdego Suwerena Polaka-Lechity
dotyczy także adwokatki występującej w roli fałszywego obrońcy Mariusza z rodu Racz w
sfabrykowanej sprawie sygn.akt 5K 783/20 oraz sygn.akt IX 605/21, oraz Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, które organizuje fałszywe protesty
przeciw szczepionkom a w rzeczywistości jest za dobrowolnością szczepień a więc jest za
zgodą na szczepienia osób nieświadomych zagrożeń, jakie są z tym związane.

● pozwani zgodzili się, że  faktycznym celem jest wymordowanie Polaków poprzez stosowanie
nachalnej medialnej propagandy covidowej fałszywej pandemii, poprzez nielegalne zakazy,
nakazy, uśmiercające zastrzyki, uśmiercające procedury medyczne, okaleczające fałszywe
kowidowe testy, paraliż gospodarczy a w konsekwencji doprowadzenie do głodu, poprzez
niszczenie polskiego rolnictwa i celowego zmniejszenia zapasów żywności w magazynach.

● pozwani zgodzili się,  że nielegalne, bezpodstawne, medialne kowidowe obostrzenia
przyczyniły się do zubożenia materialnego, szkód moralnych, duchowych Mariusza z rodu
Racz, jego dzieci, jego rodziny i wszystkich Polaków-Lechitów. Spowodowały u Mariusza z
rodu Racz potrzebę wyrażania sprzeciwu poprzez uczestnictwo Mariusza w anty-kowidowych
protestach, w  “Marszach Wolności”, organizowanych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP.

● pozwani zgodzili się, że  bezprawne bezpodstawne nasłanie zamaskowanych,
umundurowanych uzbrojonych osobników, wymierzone w bezbronnych uczestników “Marszu
Wolności” w dniu 24.10.2020 r. w Warszawie, miało na celu sprowokowanie  zamieszek.

● pozwani zgodzili się, że  zgromadzenie  24.10.2020 r. za pozwoleniem nielegalnych organów
okupanta zorganizowało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP
, które zamiast właściwie zadbać o bezpieczeństwo uczestników zgromadzenia, dopuściło do
bezprawnej, bezpodstawnej brutalnej interwencji pracowników prywatnej nielegalnej firmy
handlowej pn. “policja”, zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie.

● pozwani zgodzili się, że główna organizatorka tego “Marszu Wolności”, Justyna Socha,
współdziałała z “policją” i  wymuszała na uczestnikach zgromadzenia poddawanie się
bezprawnej, bezpodstawnej kontroli i spisywaniu danych personalnych przez policyjnych
oprawców, zacieśniających policyjny “kocioł” na uczestnikach pokojowego  zgromadzenia.

● pozwani zgodzili się, że Justyna Socha działała ze z góry powziętym zamiarem wyławiania
uczestników zgromadzenia do dalszych działań opresyjnych, zakładania preparowanych
spraw sądowych, angażowania systemowych adwokatów za wygórowane honoraria ze
zbieranych od Polaków pieniędzy w tzw. zrzutkach.

● pozwani zgodzili się, że  Justyna Socha uzurpuje sobie nienależne jej prawo do decydowania
o zamianie kary  więzienia na elektroniczną obrożę z bezprawnego, niepodpisanego,
nielegalnego wyroku wydanego przez osoby nieuprawnione, na podstawie sfabrykowanego
fałszywego oskarżenia Mariusza z rodu Racz, pomimo, że Mariusz uratował od śmierci
P.Chęsia duszonego przez policyjnych oprawców.

● pozwani zgodzili się, że wykaz nr. 1-strona przeciwna-pozwani wskazuje szefów i
pomocników z nielegalnych prywatnych firm handlowych pn.”Policja”, pozycja nr. 7, 8, 9, 10,
11, z którymi Mariusz z rodu Racz nie zawierał żadnej umowy handlowej. Są winni  złamania
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jego praw ludzkich, bezprawnie, bezpodstawnie wykorzystywali jego zastrzeżone dane,
człowieka żywego, uwolnionego obligatoryjnie 25.12.2012 r.. Bezpodstawnie naruszali jego
nietykalność cielesną poprzez zakucie w kajdanki i przetrzymywanie 48 godzin w areszcie za
faktyczne uratowanie bezbronnego Pawła Chęsia  przyduszanego przez agresywnych,
uzbrojonych, zamaskowanych policyjnych oprawców.

● pozwani zgodzili się, że Mariusz z rodu Racz nie miałby powodu ratować życia duszonemu
przez policyjnych oprawców Pawłowi Chęsiowi, gdyby “policja” faktycznie ochraniała  legalne
zgromadzenie, zamiast atakować jego bezbronnych uczestników.

● pozwani zgodzili się, że zamaskowani, umundurowani, uzbrojeni osobnicy  utworzyli
“policyjny kocioł”, ze z góry powziętym zamiarem sprowokowania zamieszek oraz
wyłapywania do legitymowania i spisywania uczestników legalnego zgromadzenia w dniu
24.10.2020 r. w Warszawie, by następnie preparować fałszywe akty oskarżenia, jak w
przypadku Mariusza z rodu Racz, który działał w obronie koniecznej duszonego człowieka,
wołającego o ratunek.

● pozwani zgodzili się, że winnymi łamania praw człowieka wolnego Mariusza z rodu Racz są
szefowie  Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, którzy
oszukują Polaków udawanym, pozorowanym  zwodniczym  sprzeciwem aby mieć kontrolę
nad wszystkimi osobami pokrzywdzonymi szczepionkami a także nad ofiarami prowokacji
oprawców z policji podczas marszów fałszywej wolności. Prowadzą zbiórki pieniędzy od
Polaków na organizację ich fałszywych protestów oraz na finansowanie systemowych
adwokatów, którzy jak w przypadku Mariusza z rodu Racz, “zadbali” aby człowiek ratujący
życie Pawła Chęsia został skazany na karę więzienia. Przy tym Piotr Jawornik, ze STOP
NOP w wulgarny sposób oczernił i pomówił  publicznie na facebook Mariusza z rodu Racz,
cyt.: “Pomimo prawników których dostałeś, a niewielu chciało z Tobą współpracować ze
względu na Twoje wcześniejsze wyroki w tym wyrok w zawieszeniu o których nie informujesz
gremium fejsbukowego. “. Nawet fałszywy Sąd Rejonowy w Warszawa-Śródmieście w
uzasadnieniu do skandalicznego wyroku stwierdza, cyt.: “ Mariusz Racz nie był uprzednio
karany.”- karta karna 93: 1.1. Dalej P. Jawornik stwierdził, cyt.: “Justyna Ci już nie pomoże,
nie dlatego że nie chce, tylko dlatego bo się nie zgadzam na żadną pomoc dla Twojej osoby.”

● pozwani uznali rację Mariusz z rodu Racz jak też Polskiego Ruchu Oporu, którzy  wystosowali
do Justyny Sochy żądanie wpłacenia na konto ofiary wtórnej wiktymizacji: Mariusza z rodu
Racz, kwoty 30 000 PLN (słownie trzydzieści tysięcy złotych).
Dowody w linkach:

Link :“Pora zakończyć marsze fałszywej wolności do prześladowania, nękania Polaków-Lechitów w
Polsce-Lechistanie !”
https://wojdabejda.wordpress.com/2021/09/07/pora-zakonczyc-marsze-falszywej-wolno
sci-do-przesladowania-nekania-polakow-lechitow-w-polsce-lechistanie/
Link :” Skandal i kompromitacja wymiaru sprawiedliwości! Mariusz z rodu Racz skazany na więzienie
za uratowanie duszonego przez policyjnych oprawców”:
https://wojdabejda.wordpress.com/2021/08/22/skandal-i-kompromitacja-wymiaru-sprawiedliwosci-mari
usz-z-rodu-racz-skazany-na-wiezienie-za-uratowanie-duszonego-przez-policyjnych-oprawcow/
Link: „Konieczny bojkot okupanta i jego pułapek zastawianych w fałszywych „Marszach Wolności”.
Sędziowie Sądu Najwyższego, stańcie w obronie niewinnego Mariusza z rodu Racz ! ”:
https://wojdabejda.wordpress.com/2021/08/28/konieczny-bojkot-okupanta-i-jego-pulapek-zastawianyc
h-w-falszywych-marszach-wolnosci-sedziowie-sadu-najwyzszego-stancie-w-obronie-niewinnego-mari
usza-z-domu-racz/
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● pozwani zgodzili się, że winni szkód  i krzywd jakie spotkały Mariusza z rodu Racz po
24.10.2020 r. ze strony szefów i pomocników prywatnych firm handlowych symulujących
instytucje państwowe jak policja, prokuratura, sądy oraz osoby prywatne podające się za
adwokatów, wszyscy powołani przez osoby nieuprawnione, przez oszustów, fałszerzy, którzy
nie posiadają legitymacji Suwerena-Sławiańskiego Narodu Polskiego w Polsce-Lechistanie
do sprawowania władzy, do zajmowania stanowisk i urzędów, do wydawania jakichkolwiek
regulacji prawnych, przejmowania majątku narodowego i prywatnego Polaków-Lechitów,
rdzennych mieszkańców Polskiej-Lechickiej Ziemi !

● pozwani zgodzili się, że Mariusz z rodu Racz  występuje jako żywy, wolny człowiek-
mężczyzna uwolniony obligatoryjnie, tak jak cała Ludzkość, 25.12.2012 r. z niewolniczego
prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony, na czele z zamkniętym na stałe i
eksmitowanym 21.12.2020 r. Watykanem wraz z jego światową siecią skazaną na
wykluczenie.

● pozwani uznali oświadczenie Mariusz z rodu Racz, że od dnia narodzin w żadnym punkcie
czasowym nie był zagubiony na dalekim morzu. Uznali, że jego jedynymi, wyłącznymi
kreatorami są jego rodzice, po których dziedziczy niezbywalne przynależne mu prawa
majątkowe i narodowościowe Sławiańskiego Narodu Polaków-Lechitów na terytorium
dawnego Imperium Lechickiego, datowanego na ponad 10 700 lat a odrodzonego na wieczne
trwanie 22 maja 2020 roku.

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II
Wydział  Zamiejscowy we Flensburgu potwierdza niniejszy wyrok z dnia 10.10. 2021
r., sygn.akt II WZ MSAPN-01/2021. Europejskim Tytułem Egzekucyjnym. W związku
z tym na podstawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla Roszczeń Bezspornych
zaopatrzonego z mocy prawa w klauzulę wykonalności tj. art. 20 ust. 2
Rozporządzenia 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21.04.2004 r. w
sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych
w związku z Konwencją Nowojorską z dnia 10.06.1958 r. , Sąd MSAPN  stwierdza,
że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji zapisów wynikających z treści niniejszego
wyroku oraz egzekucji w całości oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz
osobom których to może dotyczyć, aby postanowienia niniejszego tytułu wykonały, a
gdy o to będą wezwane, udzieliły pomocy.
Sąd MSAPN przy wydawaniu tego wyroku wziął pod uwagę postanowienia
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej i proklamowanej rezolucją
Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A  w dniu 10.12.1948 r. oraz Międzynarodową
Taryfą Odszkodowawczą, która jest załącznikiem do Międzynarodowego Paktu Praw
Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r., ratyfikowana przez Sejm PRL w 1967r.
link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19770380167 , Dz.U.
1977 nr 38 poz. 167 , dostępna w tłumaczeniu z języka niemieckiego :Link:
“Międzynarodowa taryfa Odszkodowawcza za łamanie praw człowieka”
https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcz
a-za-lamanie-praw-czlowieka/
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Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II
Wydział  Zamiejscowy we Flensburgu  niniejszym potwierdza, że  wyrok z dnia
10.10.2021 r., Sygn.akt II WZ MSAPN-01/2021 jest z mocy art.1153(14) pkt 2 kpc
tytułem wykonawczym, bowiem została wydana w państwie członkowskim Unii
Europejskiej i z mocy prawa posiada zaświadczenie europejskiego tytułu
egzekucyjnego. W związku z tym nie ma obowiązku nadawania takim tytułom
klauzuli wykonalności, gdyż są one wykonywalne z mocy prawa, mając na względzie
postanowienia rozporządzenia (WE) nr 805/204 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 21 kwietnia 2004 r. , w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego
w związku z Konwencją Nowojorską z dnia 10.06.1958 r. o uznawaniu
zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, która ma pierwszeństwo w jej stosowaniu
przed wszystkimi innymi przepisami. Zatem powyższe ma zastosowanie w tym
przypadku.

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II
Wydział  Zamiejscowy we Flensburgu z całą stanowczością wskazuje, że ma tu
zastosowanie Konwencja Nowojorska o uznawaniu zagranicznych orzeczeń
arbitrażowych  przed wszystkimi innymi przepisami. Podlega wykonaniu, bowiem
zostało wydane za granicą i posiada z mocy prawą nazwę i tytuł jako bezsporne.
Nie wniesienie sprzeciwu jako milczące przyzwolenie na określone zachowanie
oparte jest na prawnej fikcji pozytywnego rozstrzygnięcia przybierającego formę
dorozumianej zgody. Brak zarzutów ze strony przeciwnej-pozwanych-dłużnika, brak
wniesienia sprzeciwu czyni wyrok prawomocny i wykonalny. Zatem każdy
prawomocny wyrok Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego  z
siedzibą w Łowiczu II Wydział  Zamiejscowy we Flensburgu musi być wykonany bez
protestu, również za granicą.

Podpisy :

Arbiter Sędzia MSAPN - Prezes Sądu, Teresa z domu Znyk ©
Arbiter Sędzia MSAPN - Zastępca Prezesa, Maria z domu Znyk ©

Flensburg, 10.10.2021 r.
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