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Kwestionariusz ~~~
Imie i nazwisko:
Rafal Gersten
Zajecie: wspóltwórca
KDR - Karkonoskich
Drezyn Recznych i autor
projektu rewitalizacji
kolejki karkonoskiej.
1. Mieszkam tu, bo:
Zawsze mialem tu mieszkac i nadal mam na to ochote.
Moja rodzina zwiazana jest z Karpaczem od czasów, kiedy nie byl jeszcze
miastem i nosil inna nazwe.
Karpacz to moje miejsce na Ziemi - jedno z wielu oczywiscie.
2. Lekcja z dziecinstwa:
Poprosilem kiedys ojca, który mial takie mozliwosci, o to, aby .zalatwi/" mi
mundur moro. Sporo wtedy podrózowalem i taki strój byl bardzo przydatny.
Zapytal mnie wówczas, co to znaczy .zalatwic'? To samo, co ukrasc? Do
dzisiaj pamietam, ze zalatwic cos sobie, to pozbawic tej rzeczy kogos inne-

go.
3. Ten pierwszy raz:
Wuj wsadzil mnie z bratem do zaglówki i odepchnal
Obaj zeglujemy do dzis.
4. Przebój zycia:
.Lokomotywa z ogloszenia' grupy F:'erfect.
5. Wkurza mnie:

od kei.

Prywata, hipokryzja, .kolesiostwo·, niegospodarnosc,
polityka - cokolwiek
to znaczy.
6. W zyciu nie umiem sie obejsc bez:
Czasu spedzanego z synem.
7. Gdybym dostal 100 tys. zl:
Ufundowalbym emerytury dla kilku polityków lokalnych. Na emeryturach
byliby mniej szkodliwi dla regionu.
8. Gdyby Polska byla monarchia,
królem uczynilbym ...
Mojego brata Macieja. To postac bardzo zacna, o wielu talentach i pomyslach, choc malo znana z powodu wrodzonej skromnosci. Na scenie politycznej nie widze obecnie godnego kandydata.
9. Za pózno na:
w
Nie ma takiej rzeczy, na która jest za pózno w jakimkolwiek wieku
czyimkolwiek zyciu.
10. Ulubiona anegdota:
Kontrola w piekle. Przy kazdym z kotlów, z wyjatkiem jednego, stoi diabel i
wioslem zatapia tych, którzy wynurza sie na powierzchnie. Wizytujacy pieklo
Belzebub pyta Solfernusa, czemu przy jednym z kotlów nie ma obslugi.
Nie ma takiej potrzeby - odpowiada Solternus. Tam gotuja sie Polacy. Jak
tylko którys wyplynie, zaraz inni wciagaja go z powrotem pod powierzchnie.
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