
Akt ślubu 
Władysław Wietrzykowski i Natalia Panczykowska 
 
Warszawa – Śródmieście 
Parafia św. Andrzeja 
 
Księga: UMZ – 1874  
Akt przechowywany w Archiwum Państwowym w Warszawie 
00-270 Warszawa, ul. Krzywe Koło 7 
 
------------------------- 
 
(pieczęć: “ X: Sta: Chromiński 
                  Dziek:D:Radzymińskiego”) 
 
Akt nr 55, str. 28 
Działo się w mieście Warszawie czwartego / szesnastego maja, tysiąc osiemset siedemdziesiątego 
czwartego roku o godzinie ósmej wieczór. 
Wiadomo czynimy, że w obecności świadków: Maksymiliana Moszyńskiego inżyniera 
zamieszkałego w Warszawie i Józefa Wojdackiego urzędnika powiatu kozienickiego 
zamieszkałego w (…) Kozienicach – pełnoletnich – (tego dnia) zawarto religijny związek 
małżeński między : 
Władysławem Wietrzykowskim, lat dwadzieścia osiem – wdowcem, kupcem - synem zmarłego 
Józefa i Teofili z domu Kulesza małżónków Wietrzykowskich, mieszkającym w mieście Radomiu, 
powiatu radomskiego i  
Natalią Panczykowską, panną mieszkającą przy ojcu, lat dwadzieścia pięć – urodzoną w 
Warszawie – córką Walentego i zmarłej już jego żony Julii Mazurkiewicz małżonków 
Panczykowskich, zamieszkałych w Warszawie przy ulicy Żelaznej pod numerem tysiąc sto 
trzydziestym dziewiątym. 
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w dwóch kociołach parafialnych – 
mianowicie: w tutejszym św.Andrzeja dwunastego,dziewiętnastego i dwudziestego szóstego 
kwietnia i trzeciego maja bieżącego roku oraz (w kościele) w Radzyminie dziewiętnastego, 
dwudziestego szóstego kwietnia i trzeciego maja bieżacego roku. Nowozaślubieni stwierdzili, że 
umowy przedmałżeńskiej nie zawarli. Religijnego obrządku małżeńskiego dopełnił ksiądz 
Władysław Surdykowski – (…) kościoła parafialnego Maryi Panny, w obecności księdza 
Stanisława Łuniewskiego wikarego tutejszego kościoła (św. Andrzeja). Akt (ślubu) przeczytany i 
podpisany (został). 
Natalia Panczykowska 
Ksiądz Stanisław Łuniewski 
Władysław Wietrzykowski 
Maxymilian Moszyński 
Józef Wojdacki 
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