Dlaczego Rubinstein... Kraków 2012
Dnia 7 listopada 2012, w ramach obchodów Roku Akiby Rubinsteina w cyklu corocznych
spotka? z Kultur? ?ydowsk? Bajit Chadzasz w Centrum Kultury ?ydowskiej w Krakowie przy ul.
Rabina Meiselsa 17, odby?o si? spotkanie sympatyków szachów po??czone wyk?adem Jana
Kusiny zatytu?owanym „Czy Akiba Rubinstein móg? by? mistrzem ?wiata?”.
Spotkanie prowadzi? dyrektor Centrum Joachim Russek. Wspó?-referentami byli ponadto dr
Andrzej Filipowicz oraz Tomasz Lisowski, prezentuj?cy w?asne fotografie ze Stawisk – miejsca
urodzenia Rubinsteina. W spotkaniu wzi?li udzia? cz?onkowie Ma?opolskiej Rady Olimpijskiej
wraz z jej przewodnicz?cym prof. Józefem Lipcem oraz medalistk? Igrzysk Olimpijskich Barbar?
?lizowsk?. Po wyk?adzie przy lampce wina odby?y si? dyskusje i rozmowy kuluarowe.

Dlaczego Rubinstein...
Centrum Kultury ?ydowskiej (Fundacja Judaica), które rozpocz??o swoj? dzia?alno?? w
1993 roku, to wa?na placówka na kulturalnej mapie Krakowa. Ulokowane w specjalnie do tego
celu zaaran?owanym budynku starej synagogi, przy Placu Nowym (?ydowskim), obok
skrzy?owania ulic Rabina Meiselsa i Bo?ego Cia?a na Kazimierzu, swój bogaty i ró?norodny
program adresuje do publiczno?ci ?ydowskiej i nie?ydowskiej, zarówno polskiej, jak i
zagranicznej. Na program Centrum sk?adaj? si?: koncerty, wystawy, promocje ksi??ek,
wyk?ady, konferencje i pokazy filmowe.
W tym roku ju? po raz drugi w Centrum go?ci?y szachy. W programie Bajit Chadasz (czyli
„Nasz dom”) - Spotkania z Kultur? ?ydowsk? 2012 na dzie? 7 listopada zaplanowana zosta?a
impreza stanowi?ca element obchodów Roku Akiby Rubinsteina (który równo 100 lat wcze?niej
dokona? nieprawdopodobnego wyczynu, wygrywaj?c pi?? turniejów). Prezes Ma?opolskiego
Zwi?zku Szachowego pan Jan Kusina wyg?osi? wyk?ad zatytu?owany „Dlaczego Rubinstein
nie zosta? mistrzem ?wiata w szachach?”.
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Akiba Rubinstein
Wyst?pienie to, poprzedzone demonstracj? ko?cowej kombinacji z „nie?miertelnej partii”
Rotlewi – Rubinstein, by?o ilustrowane pokazem slajdów przedstawiaj?cych Rubinsteina w
trakcie jego d?ugiej kariery sportowej. D?ugi i tre?ciwy wyk?ad prezesa J. Kusiny s?uchacze
nagrodzili mocnymi brawami.
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Spotkanie w Krakowie
W punkcie drugim wieczoru ni?ej podpisany (T.L.) zaprezentowa? fotografie przedstawiaj?ce
„wizj? lokaln?” z roku 2006 w miejscu urodzenia Rubinsteina czyli w Stawiskach niedaleko
?om?y. Warto tu wspomnie?, ?e istniej?cy dzi? budynek Domu Kultury i remizy stra?ackiej w
Stawiskach zosta? wzniesiony w bezpo?rednim s?siedztwie miejsca, gdzie kiedy? sta?a
synagoga, której rabinem by? Akiba Rubinstein – senior (ojciec arcymistrza).

Synagoga w Stawiskach oko?o 1915 roku
Punkt trzeci programu to wyst?pienie mm. Andrzeja Filipowicza, który opowiada? o
aspektach psychologicznych walki szachowej, zw?aszcza w kontek?cie meczów o najwy?sz?
sportow? stawk?. Odpowiadaj?c na pytania uczestników wieczoru (w?ród których znajdowa?a
si? medalistka Igrzysk Olimpijskich pani Barbara ?lizowska oraz cz?onkowie Ma?opolskiej Rady
Olimpijskiej z jej prowadz?cym profesorem Józefem Lipcem) i prowadz?cego spotkanie p.
Joachima Russka (dyrektora Centrum) mm. Filipowicz obja?ni? problemy regulaminowe i
s?dziowskie; zarówno te dotycz?ce czasów Rubinsteina i jego nie odbytego meczu z
Emanuelem Laskerem, jak i zwi?zane z nasz? epok?.
Po pytaniach z sali i dyskusji nast?pi?a cz??? nieoficjalna – rozmowy kuluarowe przy lampce
wina. Opuszczaj?c gmach Centrum po kilku godzinach w nim pobytu otrzymali?my zapewnienie
od p. Joachima Russka, ?e z pewno?ci? nie b?dzie to ostatnie spotkanie po?wi?cone szachom
przy ulicy Rabina Meiselsa na „magicznym” Kazimierzu.
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