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NEKROLOGI 

Uwaga, zamawiane u nas nekrologi są w cenach  

redakcyjnych Głosu Koszalińskiego 



Format 2x1 

Nekrolog 85 mm x 32,5 mm 

Wydanie codzienne: 190,65 zł z vat  

Wydanie magazynowe: 381,30 zł z vat 

Format 2x2 

Nekrolog 85 mm x 74 mm 

Wydanie codzienne: 534,34 zł z vat  

Wydanie magazynowe: 1068,67 zł z vat 



Format 2x3 

Nekrolog 85 mm x 112 mm 

Wydanie codzienne: 885,60 zł z vat  

Wydanie magazynowe: 1771,20 zł z vat 

Podziękowanie 40,5mm x 35,2mm 

Wydanie codzienne: 90,64 zł z vat  

Wydanie magazynowe: 181,28 zł z vat 

Format 1x1  
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Inskrypcje/Motta 

• Nie umiera ten, kto trwa w pamięci 

• Odszedłeś/odeszłaś tak nagle, że ani uwierzyć, 

ani się pogodzić 

• Zszedłeś/zeszłaś nam z oczu, lecz z serc nigdy 

• Jest taki ból, o którym nie sposób mówić, najle-

piej bowiem wyraża go milczenie 

• Umiera co ma żyć 

• Pozostaniesz na zawsze w sercach i pamięci 

tych, którzy Cię znali i kochali 

• Pokój Ci wieczny w cichej krainie, gdzie ból nie 

sięga i łza nie płynie 

• Spieszmy się kochać ludzi, tk szybko odchodzą 

     Ks. Jan Twardowski 

• Trudno w to uwierzyć, nie sposób się pogodzić 

• Boże, daj nam siłę, abyśmy umieli pogodzić się 

z tym, czego zmienić nie możemy 

• Ty żyjesz, choć martwe masz powieki, bo w ser-

cach naszych trwać będziesz na wieki 

• Zamknęły się kochane oczy, spoczęły pracowite 

dłonie… przestało bić najdroższe serce 

• Byłaś naszą miłością, sercem nas godziłaś, gdy 

odeszłaś – w smutku zostawałaś 

• Złote serce miałaś, o wszystkich dbałaś i poma-

gałaś, od życia dużo nie chciałaś i zawsze nas 

mamo kochałaś 

• Najpiękniej umiera gałąź. Łamie się pod cięża-

rem własnych owoców.  

• Człowiek żyje tak długo, dokąd pozostaje w na-

szej pamięci 

• Odeszła z naszych oczu, lecz nie z naszych serc 

• Idziemy przed majestat Pana w ufności, że zo-

staniemy przyjęci 



Inskrypcje/Motta 

• Tylem wytrwał, tyle wycierpiał, chyba śmiercią 

bóle się ukoją 

       Adam Mickiewicz 

• Nikt nie może uciec od swojego przeznaczenia 

• W żalu, samotności i pustce pocieszeniem 

niech będzie myśl, że ktoś dzieli z nami ból 

• Ostatnimi liśćmi wiatr szeleści, deszcze jesienne 

wciąż łkają 

• Po tych, co za bramę wieczności przeszli, wspo-

mnienia na zawsze zostaną 

• Chociaż wiemy, że kiedyś nastąpi, śmierć zaw-

sze wydaje się niespodziewana 

• Pożegnania są trudne. Zwłaszcza takie, które 

muszą zawierać słowa „na zawsze”. 

• Tym bardziej są smutne i bolesne, że dotyczą 

kogoś, z kim przebywaliśmy długo 

• Ci, których kochamy, nie umierają nigdy, bo mi-

łość to nieśmiertelność 

• Śmierć nas rozłączyła, ale nie pokonała naszej 

miłości 

• Wszystko więc przeszło, wszystko przeminęło i 

nigdy, nigdy nie powstanie 

• Nawet na śmierć możemy patrzeć w duchu na-

dziei 

• Póki na świecie będzie choć jedna istota, którą 

kochamy, i która nas kocha,  

         póty śmierć zawsze wyda nam się  

         przedwczesna 

• Z pamięci o bliskich utkana jest nasza tożsa-

mość 

• Śmierć nas rozłączyła, ale miłość nie zabiła 

• Czas upływa jak sen 



Inskrypcje/Motta 

• Śmierci tak potrzeba się uczyć, jak życia 

• Byłem kim jesteś, jestem kim będziesz 

• Czym Ty jesteś, ja byłem. Czym ja jestem, Ty bę-

dziesz 

• Jest ból, co nie przemija. Jest pamięć, co wiecz-

nie trwa. 

• Gdyby miłość mogła uzdrawiać, a łzy wskrze-

szać, byłabyś/byłbyś  z nami 

• Można odejść daleko i być zawsze blisko 

 

• Powołałeś mnie Panie, choć tego nie chciałem 

        Tyle miałem zrobić, a odejść musiałem 

        Choć tak bardzo życie kochałem 

• Rozłąka jest naszym losem. Spotkanie – naszą 

nadzieją 

• Żal, że się za mało kochało, że się myślało o so-

bie, że się nie zdążyło, ze było za późno…

Wszystko już potem za mało, choćby się łzy wy-

płakało.   

• Kiedy śmierć zbiera żniwo – rani boleśnie. Nie 

ma słów, które ukoją ból po stracie bliskiej oso-

by 

• Milczymy współczując, tak bardzo współczuje-

my milcząc… 

• To, co dobre, nigdy nie umiera 

• Ukochani umarli są z nami już blisko. W śnie na 

palcach podchodzą. Czytamy ich listy. Dopiero 

po rozstaniu pamięta się wszystko 

• I choćbyś serc tysiącem bił i wiódł na skraje nie-

ba, zabraknie tchu, zabraknie sił – porzucić 

wszystko trzeba 


