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W imieniu ZPZTS składam Ci gorące gratulacje za powołanie do reprezentacji Polski 
na Mistrzostwa Europy Kadetów w 10-17.07.2009 w Pradze! Jest to dla Ciebie, Twego 
Klubu i całego regionu historyczna chwila. Jesteś pierwszy z tej części kraju, który 
przywdziewa koszulkę z białym Orłem w tak młodym wieku, licząc zaledwie 14 lat. 
Na Swej sportowej drodze, od pamiętnego lata 2002 roku, kiedy to po klasie zerowej 
spotkaliśmy się w Wałczu na naszym związkowym obozie, napotkałeś wielu ludzi, 
którzy kształcili Twój wrodzony talent ku sportowemu mistrzostwu, nie sposób ich tu 
wymieniać, ale wymienić tu muszę Twych wspaniałych rodziców, którzy są przykładem 
jak należy postępować by własne dziecko mogło wykorzystać swe naturalne przymioty! 
 
W imieniu Zarządu ZPZTS Twoim rodzicom:  
                               Pani Magdalena Dryjska-Zielińska 
                                Pan Ryszard Dyjas 
składam gratulacje i podziękowanie za olbrzymi wysiłek i wkład jaki musieli włożyć, 
abyś mógł osiągnąć tak spektakularny sukces! A jak wielki to był wysiłek to Państwo 
najlepiej wiecie! 
Podziwiamy i dziękujemy! 
 
 
Koszalin 22.06.2009 r.                                                       v-ce prezes Piotr Bochnacki 
 
 
 
Nota historyczna! 
W tych radosnych dniach nie sposób nie przytoczyć całej historii powstawania 
sportowego sukcesu Jakuba Dyjasa! 
 
Sierpień 2002 – pierwszy obóz sportowy ZPZTS w Wałczu, Kuba ma 7 lat i przed 
założeniem szkolnego tornistra, przebywa na zgrupowaniu z najlepszymi tenisistami. 
Cały 13 dniowy pobyt wytrzymuje bez płaczu i telefonu do rodziców zdając swój 
pierwszy życiowy test. 
  
19.10.2003  - Sianów I WTK skrzatów, pierwszy start Jakuba i pierwsze zwycięstwo 
Sezon 2003/2004 – to pierwszy sezon jego startów, wygrywa wszystkie WTK i 
                                 Mistrzostwo Woj. Zostaje najlepszym skrzatem tego sezonu!  



Sezon 2004/2005 – Kuba przechodzi od kategorii Żaków i w I WTK zajmuje 4 miejsce, 
w następnych 3 i 3 a w Mistrzostwach woj. 4 miejsce, gra również w młodzikach, 
zajmując dalsze miejsca, w debla na Mistrzostwach Woj. młodzików był na 3 miejscu.  
 
Sezon 2005/2006 – na I WTK żaków 10.10.2005 Kuba nie startuje z powodu kontuzji, 
w II i III WTK i IMWoj. zwyci ęża i zostając najlepszym żakiem sezonu. Gra również w 
młodzikach zajmując miejsca na WTK 4, 7, 5, i w M.Woj. 5 ind. i 1 miejsce w deblu. 
Największy sukces tego sezonu to brązowy medal na MMMłodzików w Poznaniu z 
partnerem J. Wojewodą!. 
 
Sezon 2006/2007 – Kuba przechodzi do kategorii młodzik. W I WTK zajmuje II 
miejsce a z półfinału w Czarnkowie nie uzyskuje awansu do I OTK . II WTK wygrywa 
i awansuje pierwszy raz do OTK gdzie zajmuje miejsce 29-32. Wraca do III WTK i 
wygrywa a w III OTK zajmuje  doskonałe 11 miejsce, które potwierdza w Pucharze 
Polski, co w rezultacie po sezonie daje mu 17 miejscu! 
W Mistrzostwa Województwa  i MMMŁ. w Sianowie jest drugi!  
 
Sezon 2007/2008 – rozpoczyna z 2 numerem rankingowym w Polsce wśród młodzików,  
gra w drużynie II ligowej swego klubu KTS Koszalinianin i w WTK kadetów,  
juniorów i jak trenerzy pozwolą to i seniorach. W OTK młodzików zajmuje miejsca, 2, 
5, 2, i wygrywa Puchar Polski/Mistrzostwo Polski młodzików/a w deblu jest drugi!  
Przy takim wyniku nie jedzie na Mistrzostwa Europy Kadetów, co zwyczajowo zawsze 
miało miejsce, że zawodnik pierwszy w PP jechał na ME! Jakub, rodzice i klub przyjęli 
to ze zrozumieniem i nie protestowali! Co jak się obecnie okazuje mieli rację a 
wówczas można było sprawę popsuć! 
W Czarnkowie MMMłodzików wygrał ind. i w debla, dodając do złotego i brązowego 
medalu z PP dwa złote z MMM! Sezon kończy w swej kategorii na pierwszym miejscu 
w Polsce wśród 1195 zawodników sklasyfikowanych na liście rankingowej PZTS!  
 
Sezon 2008/2009 – rozpoczyna w nowej kategorii w Kadetach z nr 17, musi grać w 
półfinałach o miejsce w I OTK, które skutecznie zdobywa! W I OTK jest 14, w II jest 
17 a w III dopiero 20. To po niżej oczekiwań, szczególnie samego Jakuba!   
Wtajemniczeni jednak wiedzą, że Kuba teraz więcej trenuje i przebywa Centrum 
Szkolenia PZTS w Gdańsku.  
 
W tym miejscu historię zawodnika należy uzupełnić. Jakub był członkiem Kadry Woj. 
przebyła na wszystkich obozach i konsultacjach szkoleniowych, przechodził testy i 
sprawdziany, znaliśmy jego możliwości. W Międzynarodowym Teście Sprawności 
Fizycznej miał wyniki bardzo dobre, zawsze wysokie, zawsze był najlepszy a w 2008 
wyniki te spadły o 100 pkt. Ten bardzo duży spadek był spowodowany szybkim 
wzrostem i wydłużeniem dźwigni. Skutkiem czego było zmniejszenie siły i koordynacji 
a przy zwiększonych obciążeniach wyniki musiały być gorsze! 
 
Trenerzy o tym wiedzieli i cierpliwie czekali, no się doczekali. Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży 07-10.05.2009 r. w Kazimierzy Wielkiej na której Jakub grał 
bardzo dobrze, zdobył medal brązowy w drużynie, wygrywając wszystkie pojedynki 
a indywidualnie i w deblu był 5!  



Po dobrych występach na OOM, powołano go reprezentacji na Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski Juniorów i Kadetów w Cetniewie. 
Ostatecznie wyniki tam uzyskane a było to największe zwycięstwo w turnieju 
pocieszenia, po bardzo dobrych grach, przekonały trenerów kadry do historycznego 
powołania reprezentanta KTS Koszalin i zachodniopomorskiego woj. Jakuba Dyjasa   
na reprezentanta Polski na Mistrzostwa Europy lipiec 2009 w Pradze.  
 
Tak więc od pierwszego startu w zawodach wrzesień 2003 r. nie minęło sześć lat 
a Jakub jedzie jako reprezentant Polski na Mistrzostwa Europy do Pragi!  
Sukces sportowy jak z bajki! 
Nic tylko gratulować i życzyć, by godnie się zaprezentował!  
 
 
Koszalin 23.06.2009 r.                                      v-ce prezes ZPZTS Piotr Bochnacki 
  
   


