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Urodził się w roku 1978 w Rybniku,  od 1988 mieszka w niemieckiej Nadrenii-

Westfalii (miejscowość Recklinghausen) a w 2008 wygrał program „Deutschland 

sucht den Superstar“ (odpowiednik polskiego Idola)! I w końcu doczekaliśmy się 

– Thomas Godoj w Polsce! 

Gogolin -  Boisko sportowe 

Piątek, 17. czerwca 2011, godz. 19:00 Uhr, wstęp wolny! 

Koncert spełni marzenia zarówno 

młodzieży na Śląsku jak i samego 

artysty. Thomas jako 33-latek oraz 

ojciec dwójki dzieci, chciał zawsze 

zaśpiewać dla tutejszej publiczności. Ale 

brak czasu przez jego liczne wystepy w 

Niemczech nie pozwalał mu na to. W 

końcu nadeszła okazja, by mógł 

osobiście podziękować swoim fanom w 

Polsce, którzy trzymali za niego kciuki w 

najpopularniejszym show muzycznym Niemiec „Deutschland sucht den 

Superstar“. 

Językiem ojczystym Thomasa jest polski, co podkreśla na każdym koncercie. 

Ponadto potwierdził to na swojej nowej płycie „Richtung G“ z piosenką „Zwykła 

miłość“, którą napisał wspólnie ze swoim kolegą Robertem Gawlińskim, znanym 

jako wokalistę zespołu Wilki. Głównie jednak rozgrzewa tłumy piosenkami po 

niemiecku, również przed wydarzeniami sportowymi, takimi jak: walka Vitali 

Klitschko vs. Albert Sosnowski na Veltins-Arena w Schalke w 2010 roku, 

piosenką napisaną specjalnie na Mistrzostwa Świata w boksie - „Hand auf Herz“. 

Z „Helden gesucht“ wspiera niemiecką reprezentację piłki nożnej do lat 21.    

Łącznie sprzedał ponad milion płyt: jego pierwszy album „Plan A!“ został 

nagrodzony platyną, a piosenka „Love Is  You“, którą zadebiutował dzięki 

wspomnianemu show muzycznemu, została nagrodzona złotą płytą. 

Również na żywo uchodzi za jednego z najlepszych artystów dzisiejszej sceny 

muzycznej. Tutaj jest w żywiole, zawsze bardzo blisko fanów – on poprostu czuje 

każdą piosenkę. Jego koncerty w Niemczech są wykupione, a na każdym 

większym festiwalu jest stałym gościem. 

Thomas Godoj od lat angażuje się w przyjaźń polsko-niemiecką, za co został 

nagrodzony w 2008 roku przez polski magazyn w Niemczech „Samo Życie“. A 

teraz dzięki wsparciu Konsulatu Republiki Fedarnej Niemiec w Opolu oraz 

Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej wystapi po raz pierwszy na żywo – w 

dniu dwudziestego jubileuszu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. A wstęp 

na to niepowtarzalne wydarzenie jest wolny! 

http://www.strzelceopolskie.pl/serwis/index.php?id=1044
http://www.thomas-godoj.net/richtung-godoj/komplette-version-von-zwyk-ubersetzung-t2123.html#p97801
http://www.thomas-godoj.net/richtung-godoj/komplette-version-von-zwyk-ubersetzung-t2123.html#p97801

