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Anna Wierzbowska od 2016 pozostawała w nieformalnym związku Józefem 

Pietrasem. Oboje mieszkali w mieszkaniu Anny w Bytomiu. 

 W tym czasie były partner Anny W- Adam Wieczorek był osadzony zakładzie 

karnym w Poznaniu. Gdy Adam W. przebywał na przepustkach spotykał się z Anną, 

dochodziło do między nimi do kontaktów intymnych.  

W lutym 2017 r. Anna zorientowała się że jest w ciąży. Poinformowała o tym 

obu partnerów, nie wiedziała który z nich jest ojcem dziecka.  Józef dowiedział się o 

relacjach Anny i Adama. W tej sytuacji stwierdził, że uzna dziecko po jego urodzeniu,  

po przeprowadzeniu badań wskazujących na jego ojcostwo.  Adam W.  absolutnie nie 

poczuwał się do ojcostwa.  

Dnia 20 sierpniu 2017r. Anna W. urodziła małoletnią Agnieszkę Wierzbowską. 

Niespodziewanie kilka tygodni po urodzeniu dziecka, Adam zmienił zdanie i 

będąc na przepustce zakomunikował Annie, że widzi podobieństwo swoje i dziecka i 

chce uznać córkę. Dnia 30 września 2017r. Anna i Adam udali się do Kierownika 

Urzędu Stanu Cywilnego w Bytomiu i Adam oświadczył, że jest ojcem małoletniej 

Agnieszki, co Anna potwierdziła.  

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Bytomiu z dnia 20 października 2017 V RC 

156/17 zasądzono od Adama Wieczorka na rzecz mał. Agnieszki Wieczorek alimenty 

w wysokości po 200 zł. miesięcznie. 

Dnia 6 listopada 2017  Józef P. odebrał wyniki badań DNA z których wynikało, 

że jest ojcem małoletniej Agnieszki. Po pięciu dniach Józef P. skontaktował się z Anną 

i oświadczył, że jest ojcem Agnieszki, chce wychowywać swoją córkę i proponuje 

Annie  zawarcie związku małżeńskiego. Dnia 15 grudnia 2017r.  Anna i Józef zawarli 

związek małżeński.  

Wkrótce potem skontaktowali się z Adamem W. i oświadczyli, że chcą 

odzyskać dziecko.  Adam stwierdził, że nie wyrzeknie się córki gdyż ze względu na 
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to, że ma dziecko, ma prawo ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z 

zakładu karnego i złożył już stosowny wniosek.  

Dnia 10 kwietnia 2018r.Anna i Józef małżonkowie Pietras zgłosili się do radcy 

prawnego z prośbą o pomoc. Józef Pietras powiedział, że chce odzyskać córkę. 

Małżonkowie stwierdzili, że jest to dla nich najważniejsze. Anna poinformowała, że 

jest gotowa zrzec się alimentów zasądzonych od Adama na rzecz córki. 

 Proszę wystąpić z właściwym roszczeniem oceniając sytuacje na dzień 10 

kwietnia 2018r. 


