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Anna Kowalska i Jan Nowak poznali się będąc na leczeniu w Szpitalu 

Psychiatrycznym w Rybniku. Każdy zapewniał drugą osobę, iż trafił po raz 

pierwszy do Szpitala z rozpoznaniem przeciążenia stresem. Jan Nowak 

szpital opuścił po kilku dniach z diagnozą, z której wynikało, iż zaburzenia 

miały podłoże neurologiczne. Opuszczając Szpital pożegnał się z Anną 

Kowalską, która pozostawała w dalszym leczeniu. 

Po trzech miesiącach nawiązali kontakt. Wkrótce Anna Kowalska zaszła w 

ciążę. Było to  powodem zawarcia związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu 

Cywilnego w Gliwicach dnia 15.05.2017 r. Małoletni Jakub urodził się 

27.10.2017r. Po urodzeniu dziecka Jan Nowak zauważył niepokojące 

zachowanie żony, która popadała w głęboki smutek, apatię i nie 

interesowała się sprawami rodzinnymi łącznie z wychowywaniem syna. W 

dniu 18.02.2018 r. Anna Kowalska-Nowak wszczęła gwałtowną awanturę w 

domu, w czasie której chciała wyrzucić małoletniego syna przez okno. Jan 

Nowak wezwał pogotowie, które odwiozło żonę do Szpitala 

Psychiatrycznego w Toszku. Po kilku dniach w czasie konsultacji z lekarzem 

na temat zdrowia żony dowiedział się, że była ona wcześniej od wielu lat 

wielokrotnie leczona w szpitalu psychiatrycznym z rozpoznaniem 

schizofrenii paranoidalnej o zaostrzonych objawach. Informacja ta byłą 

szokiem dla małżonka.  

Anna Kowalska-Nowak pozostawała w długim leczeniu szpitalnym ze złymi 

rokowaniami. Jan Nowak udał się do radcy prawnego gdzie podał, że nigdy 

nie zawarłby małżeństwa gdyby wiedział o chorobie żony. W tej chwili boi 

się o życie swoje i życie dziecka. Powiedział, że wraz z synem przeprowadził 

się do swoich rodziców, gdzie może liczyć na ich pomoc.  Małżonka, która 

obecnie przebywa w szpitalu chciałaby mieć możliwość widywania syna. 

Jan Nowak zgadza się na ustalenie kontaktów z matką, ale adekwatnie do 

zaistniałej sytuacji a w szczególności zapewnienia dziecku bezpieczeństwa. 

Podał, że żona pobiera rentę w wysokości 2.000 zł miesięcznie, a on pracuje 

na kopalni z wynagrodzeniem 3,500 zł. 

Analizując stan faktyczny proszę wystąpić z adekwatnym żądaniem.  

 

 


