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Paweł Babijczuk
Student Politechniki Wrocławskiej (Mechanika i Budowa
Maszyn) i Uniwersytetu Wrocławskiego (Fizyka) Medalista
Mistrzostw Polski Juniorów w szachach. Brał udział
w Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy. Odnosił
sukcesy również w innych dyscyplinach sportu (maraton,
pchnięcie kulą, piłka ręczna). Miłośnik kultury japońskiej.
W Japonii poznał narzeczoną, uwielbia sushi.

Adam Haraziński
Czasy, w których często odwiedzał sale turniejowe jako gracz,
ma raczej za sobą. Będąc juniorem grywał w Turniejach Kadry
Juniorów zdobywając miejsca blisko podium. Po długiej
przerwie zainteresowanie szachami wróciło dzięki córce
i miejmy nadzieję, że już pozostanie. Absolwent Politechniki
Warszawskiej, obecnie manager w koncernie energetycznym
ABB. Poza szachami interesuje się akwarystyką i muzyką.

Łukasz Butkiewicz
Mistrz
krajowy,
wychowanek
sekcji
szachowej
MDK Śródmieście Wrocław obecnie zawodnik klubu OKSiR
Wisznia Mała. Wielokrotny uczestnik finałów Mistrzostw
Polski Juniorów, brązowy medalista Drużynowych Mistrzostw
Polski Juniorów w 2002 roku. Wicemistrz Dolnego Śląska
w szachach szybkich z 2008 roku. Absolwent Gimnazjum nr 13,
obecnie student Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Budownictwa.
Paweł Dobrzański
Doktorant ekonomii, magister ekonomi i administracji. Świetnie
zapowiadający się wszechstronny sportowiec (lekkoatleta biegi szybkie; wyniki poniżej 11 sekund na 100m). Karierę
sportową przekreśliła niestety kontuzja nabyta podczas
towarzyskiego meczu piłkarskiego. Przez 4 sezony był krupier
w największym kasynie świata - Foxwoods Resort Casino.
Posiada licencje na 10 gier krupierskich m.in. Blackjack, Spanish 21, Texas
Holdem Bonus, Three Card Poker, Let It Ride. Absolwent Gimnazjum nr 13
i XIV Liceum Ogólnokształcącego.
Michał Luch
Mistrz międzynarodowy od 2005 roku, wychowanek sekcji
szachowej przy MDK Śródmieście Wrocław, w latach 2005-2006
reprezentował barwy warszawskiej "Polonii", następnie był
zawodnikiem klubu KS "Polonia" Wrocław. Aktualnie
reprezentuje barwy Klubu Szachowego AZS Wyższej Szkoły
Bankowej we Wrocławiu. Wielokrotnie zdobywał medale
Mistrzostw Polski Juniorów w różnych grupach wiekowych, reprezentował
Polskę w Mistrzostwach Europy Juniorów. Absolwent Gimnazjum nr 13
i XIV Liceum Ogólnokształcącego.
Paweł Stawarz
Informatyk, współtwórca internetowej kafejki szachy.org
Absolwent Politechniki Wrocławskiej (praca magisterska
"Zastosowanie technik sztucznej inteligencji w komputerowej
realizacji gry w szachy" oceniona celująco). Aktywny szachista.
Odnosi sukcesy również w rozwiązywaniu zadań szachowych.
Jest znakomity w "wyczynowym" Sudoku i rozwiązywaniu
łamigłówek. Finalista konkursów matematycznych i fizycznych.
Grzegorz Wielgoszewski
W szachy zaczął grać jeszcze zanim poszedł do szkoły. Dzięki
cierpliwym nauczycielom, szczególnie Krzysztofowi Krupie
i Robertowi Korpalskiemu, sprawnie wspinał się po drabince
rankingowej jako zawodnik MUKS MDK Śródmieście Wrocław.
Trzykrotny laureat olimpiady geograficznej, zwycięzca
wojewódzkiego konkursu matematycznego. Jako licealista był
stypendystą Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu, a także podopiecznym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.
Najlepszy absolwent (z rocznika 2008) Wydziału Elektorniki
Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. Podczas studiów był
stypendystą Ministra Edukacji Narodowej oraz programu "Polskie Talenty"
Fundacji Grupy TP. Autor kilkunastu publikacji naukowych, doktorant. Był
laureatem wielu teleturniejów - "Miliard w rozumie", "1 z 10" (Wielki Finał),
"Awanturze o kasę". Autor geobloga (gregoriow.geoblog.pl)
Radosław Zaręba
Absolwent
Gimnazjum
nr
13
oraz
III
Liceum
Ogólnokształcącego. Do gry w szachy został zachęcony właśnie
w Gimnazjum nr 13 na obowiązkowych lekcjach gry w szachy.
Jednakże po kilku latach intensywnego zaangażowania
w szachowy trening i eksplozji talentu, postanowił zająć się
innymi interesującymi aspektami życia. Obecnie student
Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz dyrektor
finansowy organizacji Semper Avanti.

Monika Krupa
Arcymistrzyni od 2008 roku, wychowanka sekcji szachowej
przy MDK Śródmieście Wrocław, aktualnie reprezentuje barwy
Klubu Szachowego Polonia Wrocław. Dwukrotna Mistrzyni
Polski Juniorek (do 14 i 18 lat, łącznie 10 medali MPJ). W finale
mistrzostw Polski Kobiet zadebiutowała w roku 1995
w Warszawie, zajmując V miejsce. Rok później osiągnęła duży
sukces, zdobywając w Brzegu Dolnym tytuł Wicemistrzyni Polski. Łącznie
dziewięciokrotnie wystąpiła w finałach Mistrzostw Polski Kobiet. W 1996
roku walczyła w samym sercu kartelu narkotykowego Medelin o czołowe
miejsca MŚ do lat 20. Poza szachami, pasjonuje się scrabble i sudoku. Strona
internetowa - arkama.szachy64.net
Dominik Kulaś
Prezes Dolnośląskiego Związku Szachowego, ojciec Szymona
Kulasia, jednego z czołowych dolnośląskich juniorów.
W młodości pasjonat geografii, odnosił sukcesy w olimpiadach
geograficznych.
Absolwent
Politechniki
Wrocławskiej
i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Sergej Remez
Jeden z organizatorów Szkoły Gier Umysłowych w Tarnopolu.
Wie dużo o grach intelektualnych, których uczy w Szkole
(warcaby, szachy, backgammon, Gomoku, Go, brydż sportowy,
i gry z erudycji). Prezes Tarnopolskiego klubu "Co? Gdzie?
Kiedy?". W 1995 r., na teleturnieju "Co? Gdzie? Kiedy?"
w Kijowie był uznany najlepszym graczem roku w Ukrainie.
Obecnie dzieli się swoim doświadczeniem z podopiecznymi, odnosząc na
tym polu znakomite rezultaty - we wrześniu 2010 r. zespół Tarnopola zajął
2. miejsce w Pucharze Ukrainy z gry "Co? Gdzie? Kiedy?". Oprócz gier
intelektualnych jest wielkim fanem tenisa ziemnego - latem na wszystkie
turnieje szachowe w Polsce bierze ze sobą rakietę tenisową.
Zenon Waniak
Biznesmen, branża papierniczo-biurowa. Właściciel marek
"Titanum" i "M&G".
Największy w świecie pasjonat squasha i zagadek logicznych.
Fan Arcymistrzyni Moniki Krupy.

Magda Zawadzka
Najstarsza z "klanu Zawadzkich". Posiada szachową normę
arcymistrzowską. Zapalona podróżniczka. Miłość do fotografii
przekazał jej - nierozstający się z lustrzanką tata Wojciech. Jej
dokonania na tym polu i trasę opisującą całą kulę
ziemską
można
zaobserwować
wchodząc
na
picasaweb.google.pl/mgdzawadzka
Lidia Zdziarska
Prawie Mistrzyni Polski Przedszkolaków w szachach (de facto
wice-mistrzyni, bo w decydującej o Mistrzostwie partii udało jej
się stworzyć kompozycję patową z wieżą więcej). Na koncie ma
jeszcze kilka innych medali. Od zawsze uśmiechnięta, kochająca
sport.
Aktualnie
walczy
o
tytuł
inżyniera
z biotechnologii i pracuje jako menedżer struktury sprzedaży
w marketingu sieciowym Oriflame. Absolwentka Gimnazjum nr 49 oraz
Liceum Ogólnokształcącego nr XIV.
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