
 



 
Akt małżeństwa 
Stefan Stanisław Kazimierz Wietrzykowski i Maria Celestyna Makulec 
 
Warszawa - Śródmieście 
Księga: M – 1899 
Akt przechowywany w Archiwum Archidiecezjalnym w Warszawie 
01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 3 
 
Akt nr 12 
Działo się w Warszawie w Parafii Wszystkich Świętych dnia drugiego (czternastego) stycznia 
tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku o godzinie siódmej wieczorem. 
Obwieszczamy, że w obecności: Adolfa Bonieckiego sztabskapitana (porucznik/kapitan), 
Dwunastego Pułku Strzelców, mieszkającego w (miejscowości) Żmierynka, w powiecie 
winnickim w (województwie) guberni wołyńskiej i Władysława Makulca, emeryta, 
mieszkającego w Warszawie, obydwaj pełnoletni, zawarto w tym dniu, w warszawskim 
kościele (…) św. Józefa Oblubieńca (NMP), religijny związek małżeński między: 
- Stefanem Stanisławem Kazimierzem Wietrzykowskim, kawalerem, posterunkowym (?), lat 
trzydzieści trzy (mającym), urodzonym w Cerekwi w guberni radomskiej i tegoż powiatu, 
synem Franciszka i Zofii z domu Podczaskiej małżonków Wietrzykowskich, zamieszkałych w 
Cerekwi w województwie i powiecie radomskim i 
- Marią Celestyną Makulec, panną przy matce, lat dwadzieścia, urodzoną w Warszawie w 
Parafii św. Aleksandra, córką zmarłego Emiliana i Amalii z domu Ułłowicz, małżonków 
Makulec, zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Złotej pod numerem tysiąc pięćset trzecim, 
tutejszej Parafii. 
Małżeństwo to, ze strony pana młodego, poprzedzone (było) tylko jedną zapowiedzią z dnia 
dwudziestego siódmego grudnia ubiegłego roku (ósmego stycznia bieżącego roku), od dwóch 
nieopublikowanych zapowiedzi nastąpiło zwolnienie (indult) wydane przez Episkopat 
Sandomierski, (ważne) od siedemnastego grudnia roku przeszłego, z tym że 
w parafii ogłoszono trzy (zapowiedzi) w dniach: pierwszym (trzynastym), ósmym 
(dwudziestym) i piętnastym (dwudziestym siódmym) listopada ubiegłego roku. 
Matka panny młodej wyraziła zgodę na zawarcie małżeństwa co potwierdziła (swym) 
podpisem. 
Nowożeńcy stwierdzili, że nie zawarli ze sobą umowy przedmałżeńskiej. 
(Religijnego związku małżeńskiego) ślubu kościelnego udzielił ksiądz Bolesław Sztebin (?) w 
obecności księdza Jana Matulianisa, emerytowanego wikarego. Akt ten odczytany (został) 
nowożeńcom i świadkom, przez nich i przeze mnie (został) podpisany. – 
 
Stefan Stanisław Kazimierz Wietrzykowski 
Maryja Celestyna Makulec (podpis nieczytelny) (podpis nieczytelny) 
Władysław Makulec 
Amelia Makulec matka 

Ks. W. Mi(e)chowicz, wikary 
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