
                           

 

      
 

 

 

Laudacja na cześć Laureata Tytułu Honorowego 
 „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”  Pana Rafała Majki 

 
 
 
Szanowny Laureacie, 
Wysoka Rado Powiatu Myślenickiego, 
Szanowni Goście 
 
 Tytuł Honorowy „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”, przyznawany przez Radę 
Powiatu Myślenickiego, jest wyrazem szczególnego uznania i wyróżnienia za wybitne zasługi 
dla rozwoju Powiatu Myślenickiego i rozsławienia jego imienia. 

Na Sesji w dniu 27 października 2016 roku Rada Powiatu Myślenickiego - na wniosek 
Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Rady Powiatu Myślenickiego oraz po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Myślenickiego – podjęła Uchwałę o nadaniu Tytułu 
Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” Panu Rafałowi Majce.  
 
Szanowni Państwo,  

Ogromny to dla mnie honor i zaszczyt, że mogę w imieniu Rady Powiatu 
Myślenickiego przybliżyć Państwu sylwetkę głównego bohatera dzisiejszej uroczystości: Pana 
Rafała Majki - wspaniałego sportowca, wybitnego kolarza, olimpijczyka, ale przede wszystkim 
niezłomnego i dobrego człowieka, mieszkańca Powiatu Myślenickiego.  

 
Niegdyś inny sportowiec, lekkoatleta amerykański Jim Ryun powiedział, że „Motywacja 

jest tym, co pozwala zacząć. Nawyk jest tym, co pozwala Ci wytrwać”. Dzisiaj słowa te,                    
jak praktycznie żadne inne, opisują postać Rafała Majki. Kolarstwo stało się całym jego 
życiem, nieodzownym elementem każdego dnia. Cytat ten, w kontekście Rafała Majki można 
rozumieć jeszcze inaczej, otóż motywacja pozwoliła mu zacząć odnosić sportowe sukcesy, 
które później stały się jego nawykiem. Należy jednak oddać głos sprawiedliwości i uznać jak 
wiele wysiłku, pracy i poświęcenia kosztowała go ta życiowa droga prowadząca w świat 
wielkiego kolarstwa. 
 

Wszystko zaczęło się w Zegartowicach, gdzie Rafał Majka przyszły medalista 
olimpijski, rozpoczął rowerową przygodę jako 12-latek pod okiem trenera Zbigniewa Klęka. 
Rafał Majka nieświadomy swoich późniejszych sukcesów, jak wiele innych dzieci jeździł na 
rowerze ze swoimi kolegami traktując to jako sposób na spędzanie wolnego czasu. Jednak 
jak sam przyznaje, w licznych wywiadach prasowych – „Sport ciągnął mnie od zawsze”. 
Pierwszym kontaktem z kolarstwem sportowym były starty w założonej z inicjatywy trenera 
Zbigniewa Klęka sekcji kolarskiej w szkole w Zegartowicach. Wówczas jeździło w niej 
kilkunastu zawodników, wśród których Rafał Majka odznaczał się pracowitością                                      
i zaangażowaniem. To właśnie trener Zbigniew Klęk dostrzegł ogromny talent bardzo 
ambitnego ucznia i namówił go do uprawiania kolarstwa w krakowskim klubie WLKS Krakus 
Swoszowice. 

 
 Kolarstwo otworzyło Rafałowi Majce okno na świat. Po Zegartowicach, Świdnicy - 

gdzie ukończył Szkołę Mistrzostwa Sportowego o profilu kolarskim, startach w kategorii 
juniorskiej i orlików w kadrze Polski, gdzie reprezentował z sukcesami kraj na prestiżowych 
imprezach w Europie i na świecie, został zawodowym kolarzem utytułowanej duńskiej ekipy 
Saxo Bank, obecnie Tinkoff. Dzisiaj już wiemy, że od przyszłego sezonu Rafał Majka będzie               
się ścigał w barwach niemieckiej grupy BORA-hansgrohe.  

 
 
 

 



                         
 
 

Wejście do świata zawodowego peletonu było początkiem znakomitej kariery 
sportowej Rafała Majki. Kariery obfitującej w liczne zwycięstwa, spektakularne ucieczki, 
wspaniałą jazdę na górskich etapach, zwycięstwa etapowe okupione ogromnym hartem 
ducha i wolą walki naszego Laureata. Rafał Majka osiągnął prestiżowe, wysokie lokaty                  
w klasyfikacjach tak znanych i znaczących w sportowym świecie największych wyścigów 
kolarskich jak min.: Tour de France – dwukrotnie 1. miejsce w klasyfikacji górskiej 
,,Wielkiej Pętli”, czołowe lokaty w Giro d’Italia, 3. miejsce w klasyfikacji generalnej Vuelta                       
a España oraz sukcesy sportowe na arenie krajowej - zwycięstwo w Tour de Pologne, 
tytuł mistrza Polski elity mężczyzn w kolarstwie szosowym. 

 
W naszej pamięci i sercach ciągłe pozostaje znakomity występ naszego Laureata 

na XXXI Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro w wyścigu ze startu 
wspólnego. Po szalonym, pełnym emocji wyścigu upragniony medal igrzysk olimpijskich, 
wywalczył Rafał Majka, nasz rodak. Olimpijski brąz okupiony był wieloletnią pracą, 
pokonywaniem własnych słabości, ciężkimi treningami, został zdobyty dzięki 
wyjątkowemu charakterowi i determinacji Rafała Majki. Medal olimpijski zdobyty przez 
Rafała Majkę dla wielu z nas jest świadectwem waleczności i uporu, legitymizacją 
polskiego sportu przed światem. 

 
Gdy widzimy jak Rafała Majka walczy na trasach wyścigów kolarskich, gdy na 

rowerze przekracza linię mety, gdy widzimy jak walczy o każdy kolejny kilometr 
przybliżający go do mety, czujemy ogromną dumę wiedząc, że pochodzi „stąd” - z ziemi 
myślenickiej. Rafał Majka swoimi sukcesami i postawą jako człowiek i sportowiec 
przyczynia się do promocji sportu, kolarstwa, zasad fair play, do promocji Polski, regionu 
Małopolski oraz Powiatu Myślenickiego.  

 

Rafał Majka ciągle dąży do tego, aby stawać się jeszcze lepszym kolarzem.                

W jednym z wywiadów powiedział: ,,I to prawda, nigdy nie spoczywam na laurach, po 

sukcesach wyznaczam sobie kolejne cele, po nich następne i tak dalej. Nigdy nie 

chciałem być kolarzem anonimowym…, Od zawsze interesowały mnie najwyższe laury.” 

W nawiązaniu do tych słów życzymy naszemu Laureatowi dużo zdrowia, sił i wytrwałości 

w dążeniu do osiągania najwyższych celów i laurów, dalszych sukcesów sportowych 

oraz wielu zwycięstw na arenach światowego kolarstwa. Szanowny Laureacie - 

dziękujemy za niezapomniane chwile, gdy przeżywamy Pana wielkie zwycięstwa, kiedy     

z wielką dumą czujemy się Polakami, dziękujemy za radość, wzruszenia i emocje, 

których Pan nam dostarcza i w co wierzymy w pełni - dostarczy nam Pan w przyszłości. 

Sportowa kariera, wybitne sukcesy i zasłużone miejsce Rafała Majki w elicie 

światowego kolarstwa stanowią wielką wartością dla Powiatu Myślenickiego. To na 

drogach i szosach powiatu myślenickiego nasz Laureat rozpoczynał swoje treningi                  

i pierwsze starty, tutaj został odkryty jego niebywały talent sportowy, tutaj hartował ducha 

walki, tutaj kształtował swój charakter jako sportowiec i ambitny człowiek stawiający 

sobie perspektywiczne cele. Przyznanie Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu 

Myślenickiego” Panu Rafałowi Majce jest wyrazem naszego uznania i uhonorowania 

Jego znakomitej kariery sportowej służącej promocji Powiatu Myślenickiego w kraju                

i zagranicą.  

Szanowny Laureacie ! 
  

W uznaniu Pana wybitnych zasług dla naszego powiatu, w imieniu Rady Powiatu 
Myślenickiego mamy zaszczyt wręczyć Panu Akt nadania Tytułu Honorowego 
”Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” i Medal Honorowy. 
 

Serdecznie gratulujemy ! 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tour_de_France_2015
https://pl.wikipedia.org/wiki/Giro_d%E2%80%99Italia_2013
https://pl.wikipedia.org/wiki/Vuelta_a_Espa%C3%B1a_2015
https://pl.wikipedia.org/wiki/Vuelta_a_Espa%C3%B1a_2015
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tour_de_Pologne_2014

