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Marek Koźmiński urodzony 7 lutego 1971 r. w Krakowie w rodzinie absolwentów miejscowej 

AWF, Zbigniewa (trenera koszykówki, działacza, wiceprezesa Wisły Kraków) i Teresy z d. 

Mally (trener pływania i gimnastyki artystycznej). Absolwent XI Liceum Ogólnokształcącego 

w Krakowie (1989), studiował (2 lata) na AWF Kraków, których jednak nie ukończył. Piłkarz, 

lewy obrońca lub lewy pomocnik, wychowanek miejscowego Hutnika 1984-1992 (wymarzona 

kariera od juniora aż po awans do ekstraklasy), później zawodnik klubów włoskich: UC 

Udinese (1992-1997), Brescia (1997-15.03.2002) i Ancona  (15.03-30.05.2002), greckiego 

PAOK Saloniki (15.08.2002-30.01.2003) oraz Górnika Zabrze (od 10.02.2003). Występował 

w reprezentacji olimpijskiej (28 razy) i 38-krotnie reprezentował barwy narodowe (strzelając 

jednego gola). Zadebiutował w Mielcu w spotkaniu z Izraelem (9 września 1992 r.) a jedyną 
bramkę zdobył w meczu z Holandią w Rotterdamie (14 października 1992 r.). Jego szybka 

i zdecydowana gra na lewej stronie boiska podczas Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w 

1992 r.  zrobiła wielkie wrażenie m. in. na szkoleniowcach włoskich (Udinese), którzy na pniu 

kupili krakowskiego obrońcę (Hutnik chciał 1 milion, otrzymał 600 tys. dolarów). Koźmiński 

z numerem 10 na koszulce wystąpił już we wrześniu 1992 w meczu Udinese - Inter Mediolan. 

Jego włoską karierę piłkarską przerwała uciążliwa kontuzja (1996), którą jednak wyleczył. Po 

dłuższej przerwie powrócił do reprezentacji i w roli pomocnika wystąpił w meczach 

eliminacyjnych do Mistrzostw Świata i wystąpił na tych samych mistrzostwach (2002). Został 

wybrany sportowcem 50-lecia Hutnika Kraków. Odznaczony srebrnym medalem Polskiego 

Komitetu Olimpijskiego w 1999 r. 

Igrzyska Olimpijskie w 1992 r. w Barcelonie: obrońca drużyny piłkarskiej, która w grupie 

eliminacyjnej (4 drużyny) wygrała z Kuwejtem 2:0 i Włochami 3:0 oraz zremisowała z USA 

2:2, zajmując 1. miejsce w grupie; w ćwierćfinale pokonała Katar 2:0, w półfinale zwyciężyła 

Australię 6:1 i w finale przegrała z Hiszpanią 2:3 - zdobywając srebrny medal. Koźmiński 

wystąpił we wszystkich meczach  zdobywając 1 bramkę w spotkaniu z USA i ustalając wynik 

meczu na 2:2.  



 

 

 


