
 
 

Szanowni Księża Proboszczowie i Ojcowie Kustoszowie! 
 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie pisemnej (elektronicznie) zgody na 
umieszczenie zdjęć kościoła (w którym posługujecie)  i jego ikonografii na  

Ikonograficznym Aneksie do dzieła Marii i Jacka Łempickich: 
 „Święci w Polsce i ich kult w świetle historii”  

- na internetowej Stronie: http://nitecki.wietrzykowski.net/ 
 

Zdjęcia kościołów zostały wykonane przeze mnie na przestrzeni około 10 lat,  
często za zgodą Księży, którzy już nie żyją albo przeszli na emeryturę.  

Obecne wytyczne do przepisów RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych 
Osobowych UE 2016/679) nakazują,  

aby zgoda ta została wyrażona na piśmie przez urzędujących Księży  
- w stosunku do kościołów, które nie są zabytkami. 

Pragnę zaznaczyć, że moja działalność jest społeczna (bezpłatna)  
i wynika z osobistej pasji popularyzowania świętych.  

Jestem, m.in. autorem książki 
 Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych,  

będącej wyborem myśli 123 świętych,  
a wydanej przez Wydawnictwo Salezjańskie w Warszawie. 

 
Sądzę, że umieszczenie zdjęć ikonografii kościoła, w którym Księża bądź Ojcowie 

posługują, może przybliżyć wiernym postacie świętych. 
Wyrażenie zgody może być okresowe lub na czas nieokreślony  

i można ją w każdej chwili odwołać. 
 

Zgodę należy przesłać na mój adres e-mailowy: 
niteckijan123@gmail.com 

- podając nazwę kościoła i miejscowość. 
 

W przypadku braku zgody na zamieszczoną ikonografię kościoła,  
należy wysłać informację do administratora Strony internetowej 

 - Piotra Wietrzykowskiego - na adres: 
pwietrzyk@poczta.onet.pl 

 
Po otrzymaniu takiej informacji  

ikonografia kościoła zostanie bezzwłocznie usunięta. 
Z góry za wszystko dziękuję. Bóg zapłać. 

 
Jan Nitecki 

 
 

Honourable Reverends and Parish Administrators, 
 

I am addressing you with a humble request for your written (electronic) consent to 
publish photos of your church and its related  

iconography to the Addendum to the research of Maria and Jacek Lempicki, 
Święci w Polsce i ich kult w świetle historii 

(“An Historical Perspective of Saints and their Worship in Poland”) 
- on the website: http://nitecki.wietrzykowski.net/ 

The photos in question were taken by myself, over a period of around ten years. 
 I most often did receive the consent from the clergy at the time but they have now 

either passed on, or have retired. 
In terms of churches which are not designated protected historical sites,  

RODO’s (= GDPR / General Data Protection Regulation) present regulations require 
that the consent be granted in writing by currently-acting clergy. 

My contributions to the above-mentioned activity have been entirely charitable 
(non-remunerated) and are the result of my passion for bringing the works  

of Saints to light. Among others, I have authored the book 
Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych, 

(“Towards Salvation. Reflections of Saints and the Blessed”, 
published by Wydawnictwo Salezjańskie, Warsaw) 

which compiles reflections of 123 Saints. 
In my opinion, the inclusion of these photographic/iconographic materials of  Your 

Church and Parish would greatly supplement historical records  
and enable the faithful to know more about the lives and works of Saints. 

Written consent can be granted for a specific term or indefinitely  
and can be withdrawn at any time. 

Please send written consent, which includes the church name and location,  
to my email address: 

niteckijan123@gmail.com 
 

In the case of a lack of consent to add the above-described iconographic materials  
to the site, please send this information to the website administrator: 

Piotr Wietrzykowski, at: 
pwietrzyk@poczta.onet.pl  
If consent is not granted,  

all photos related to this church will be taken down immediately. 
Thank you kindly in advance for your attention in this matter. 

Respectfully Yours in Christ, 
 

Jan Nitecki 
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