
POLSKIE GAR▀BUS▀Y 

CZYLI WIELKA KSIĘGA POLSKICH VW-GARBUSÓW I VW-BUSÓW CHŁODZONYCH WIATREM 
 
Zrodził się pomysł – już wstępnie uzgodniony z profesjonalnym wydawcą i grafikiem – wydania 
książki o polskich VW–Grabusach i VW–Busach i ich właścicielach. Książka ta zawierałaby: 
słownik "biograficzny" polskich Gar–Bus–ów i ich właścicieli, historię zlotów w Polsce, 
ciekawostki związane z Gar–Bus–ami i ... duuuużo zdjęć! 
 

CZY CHCESZ, ABYŚCIE TY I TWÓJ GARBUS ZNALE ŹLI SIĘ W TEJ KSIĘDZE? 
JEŻELI TAK, TO PRZEŚLIJ DANE I ZDJ ĘCIA! 

 
Słownik "biograficzny" polskich Gar–Bus–ów (czyli W ho is who) 
 
1. Krótki opis samochodu: typ, model, rocznik, jeżeli możliwe – historia pojazdu, przeprowadzone remonty, 
oryginalne rozwiązania techniczne, udział w zlotach krajowych i zagranicznych i wszystkie inne informacje, które 
mogą zaciekawić czytelników. 
 
2. Dane o właścicielu i użytkowniku pojazdu: imię i nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, informacje o właścicielu, 
które chciałby zamieścić (szkoła, praca, rodzina, inne zainteresowania). 
 
3. Maksymalnie 3 zdjęcia pojazdu wraz ze zdjęciem właściciela. 
 
4. Oświadczenie, że teksty i zdjęcia nie naruszają praw osobowych i autorskich osób trzecich oraz oświadczenie 
zgody na opublikowanie danych i zdjęć (za wyjątkiem punktu 5 i 6). 
 
5. Szczegółowe dane kontaktowe: adres, telefon, mail. 
 
6. Dane teleadresowe nie będą publikowane i będą przetwarzane tylko do celów związanych z przygotowaniem 
książki. Są konieczne! Publikowane będą: imię lub pseudonim właściciela, rok urodzenia i miejscowość. Jeżeli 
zgadasz się na opublikowanie nazwiska – napisz wyraźne oświadczenie o zgodzie. Pozostałe dane osobowe i 
identyfikacyjne nie będą publikowane. 
 
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru tekstów i zdjęć, skrótów, zmian redakcyjnych itp. Ze względów na 
ograniczoną objętość książki będzie możliwa publikacja co najwyżej jednego zdjęcia auta i osoby. Również opis 
będzie ujednolicony i dostosowany do przyjętego standardu. 
 
Zloty i spotkania w Polsce 
 
Organizatorzy zlotów, ale i uczestnicy, proszeni są o nadesłanie informacji o zorganizowanych (odwiedzonych) 
zlotach (tylko w Polsce): miejsce, data, organizator, liczba uczestników (osób), liczba aut, ciekawsze punkty 
programu, ciekawsze wydarzenia podczas zlotu, 5 zdjęć. 
 
Ciekawostki zwi ązane z Gar–Bus–ami 
 
Jeżeli masz jakieś ciekawostki związane z garbusami, np. unikalne pocztówki, rzadkie modele, odznaki itp., to 
prosimy o zdjęcia lub reprodukcje. Jeżeli masz jeszcze jakiś pomysł, to napisz. Może uda się go zrealizować w 
książce. 
 

Liczę na szeroki odzew Piotr GryglaszePiotr GryglaszePiotr GryglaszePiotr Gryglaszewskiwskiwskiwski (Kraków) 
 
Dane proszę przesyłać na adres mailowy: 

 

piotr[usuńto]@gryglaszewski.pl   lub   piotr.gryglaszewski[usuńto]@gmx.net 
 

Kontakt telefoniczny: numer w razie potrzeby podaję tylko osobiście. 
 

Termin nasyłania: 30 listopada 2009  
 
Jeżeli uda się do tego czasu zebrać dużo ciekawego i reprezentatywnego materiału i zostanie on zaakceptowany 
przez wydawcę, to 
 

ksi ążka uka że się w lipcu 2010  


