
 

 

Krzysztof Rojek 

 

Pięściarz, kilkukrotny Mistrz Polski, wielokrotny reprezentant Polski, 

Olimpijczyk z Barcelony z 1992 r. 

 
Krzysztof Rojek urodzony 16 lutego 1972 r.  pięściarz wagi ciężkiej/superciężkiej w Żaganiu. 

Sportowiec nie tylko ma na swoim koncie wiele walk oraz osiągnięć, ale również ukończone 

szkoły związane ściśle ze sportem i aktywnością, którymi może się pochwalić. Bokser ukończył 

Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. M. Dąbrowskiej w Krakowie oraz 

jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie kierunku Wychowanie 

fizyczne – nauczyciel. Kariera sportowa Krzysztofa Rojka wyglądała następująco: 

 

• Mistrzostwo Polski w kategorii ciężkiej 1993 r. 

• Drużynowe Mistrzostwo Polski w latach 1992, 1993-1995 (4 krotny mistrz) 

• Uczestnictwo w Mistrzostwach Świata w Berlinie w 1995 r. 

• Uczestnictwo w Mistrzostwach Europy 1993 r. 

• 3-krotny reprezentant Polski w meczach międzypaństwowych 1991-1993 

• Uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w 1992 r. 

 

Początkowo marzeniem Rojka było zostanie tenisistą stołowym, jednak przypadkowe 

zainteresowanie się boksem spowodowało zmianę zainteresowań. W wieku 14-15 lat rozpoczął 
swoją bokserską przygodę w klubie Wisła Kraków, gdzie początkowo myślał o rozpoczęciu 

gry w piłkę nożną jednak uważał, że jest już zbyt późno na zostanie piłkarzem. Rojek w ,,Białej 

Gwieździe’’ został przez kolejne 4 lata (1986-1990). Po roku stażu w klubie i rozpoczęciu 

przygody z pięściarstwem zadebiutował w kadrze narodowej seniorów, a po czterech latach od 

momentu wybrania ścieżki bokserskiej przeobraził się w sportowca rangi olimpijczyka. W 

tamtym czasie, mógł poszczycić się również treningami z Andrzejem Gołotą, który nazywał go 

,,dzidą”, gdyż Rojek był chudy i wysoki.  

Krzysztof Rojek w jednym ze swoich wywiadów wspominał rok, w którym miał okazję 
pokazać się na Igrzyskach Olimpijskich i wspomniał tam, że był on wtedy naprawdę w 

znakomitej formie sportowej. Uważał on, że może pokonać wszystkich oprócz jednego 

zawodnika – Felixa Savona (kubańskiego boksera 3-krotny złotego medalistę Igrzysk 



Olimpijskich). I tak właśnie się stało. Zawodnicy trafili na siebie już w pierwszej walce 

eliminacyjnej w stolicy Katalonii, Rojek przegrał. Polak zakończył swą przygodę z Igrzyskami 

Olimpijskimi w Barcelonie zajmując 17 miejsce.  

Pięściarz ma na swoim koncie również przegraną walkę z Mariuszem Wachem, jednakże 

po dziś dzień nie zgadza się z werdyktem tego pojedynku. Krzysztof Rojek może pochwalić się 
walką z jednym ikon boksu z Wladimirem Kliczką – mecz ligowy Victorii Jaworzno z Gwardią 
Warszawą.  
Na ten moment Krzysztof Rojek prowadzi swój klub bokserski w Krakowie - Klub Sportowy 

Rojek Kraków. Bokser posiada licencje trenera Polskiego Związku Boksu oraz uprawnienia 

trenerskie II stopnia. Ma żonę i syna Damiana, który również boksuje. 

 

 

 


