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Inh 4 
Borze 
Marcys 
ze 

Dzialo Się w Gzach dnia dwudziestego trzeciego Stycznia tysiąc osiemset 
dwudziestego szostego roku o godzinie dwanastey w południe Stawiłi się Stefan 
Bórski lat sześćdziesiąt sześć maiący i Antoni Bórski lat sześćdziesiąt 
licący obadway Gospodarze we Wsi Borzach Marcyszach zamieskali i oświadczy 
li że w dniu dwudziestym miesiąca bieżącego o godzinie dziewiątey z rana umarł 
Baltazar Bórski Gospodarz na części dziedzicney w Borzach Marcysze 
lat sześćdziesiąt maiącey zostawiwszy po sobie owdowiali żona Katarzyna 
Napierkowska Po przekonaniu się naocznie o Zeysciu Baltazar Akt ten odczyta 
ny stawaiącym przez nas podpisany stawaiącey pisać nie umieią 
 X Walter Prusimski Proboszcz Gzyski 

Burial 4 
Borze 
Marcisze 

It happened in Gzy on the twenty-third day of January in the year one-thousand eight-hundred 
twenty-six at the hour of twelve noon. There appeared Stefan 
Bórski, age sixty-six years, and Antoni Bórski, age sixty years, 
both farmers residing in the village of Borze Marcisze and they stated 
that on the twentieth day of the present month at the hour of nine in the morning, 
Baltazar Bórski died, sixty years of age, leaving behind his widowed wife Katarzyna 
Napierkowska. After visual confirmation of the death of Baltazar, this document was read 
aloud to the declarants and signed below by us. The declarants do not know how to write. 
 Reverend Walter Prusimski, Pastor of Gzy 

 
 


