
TOMASZ ZIMOCH – tego Pana nie musimy przedstawiać nikomu, kto choć trochę interesuje się piłką nożną, 

skokami i biegami narciarskimi; nikomu, kto w mediach publicznych słuchał transmisji sportowych (szczególnie 

podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich) oraz nikomu, kto w dniu meczu naszych (upadłych) Orłów czy polskiej 

ekstraklasy – przez mniejszy lub większy przypadek – natrafił na słynne Studio S-13 w Polskim Radiu. 

Pomimo posiadania aplikacji sędziowskiej, przy pierwszej nadarzającej się okazji wyruszył (szczęśliwie dla nas 

wszystkich!) na praktyki do kwatery głównej Polskiego Radia. Tu szybko doceniono Jego talent krasomówczy. 

Tak oto rozpoczęła się trwająca do dziś (i oby jak najdłużej!) kariera charyzmatycznego komentatora 

sportowego.  

„Poeta eteru” (jak Go nazwał Bartosz Janiszewski z Newsweeka), posiadacz Złotego Krzyża Zasługi, zdobywca 

Złotego Mikrofonu zasłynął z barwnych  i jedynych w swoim rodzaju komentarzy. Określany przez niektórych 

Tyrteuszem przełomu tysiącleci, stanowi dla słuchaczy ucieleśnienie ideału sprawozdawcy radiowego, potrafi 

ich bowiem przenieść za pomocą finezyjnie dobranych słów oraz dramatycznej intonacji w samo centrum 

wydarzeń boiskowych. 

Buffon … te jego spodenki. Zawsze się zastanawiam, jak one mogą mu nie przeszkadzać, bo przecież z takich 

można uszyć chyba ze dwie suknie. – wspaniały analityk … 

Chociaż jest obrońcą, podrywa swoich kolegów. – może prowadzić „Magiel towarzyski”. 

Bjoergen ucieka, Justysiu, przydałoby się, żeby kijek zamienić w rewolwer i oddać dwa strzały. – z łatwością 

napisałby kryminał. 

Jesteś i tak Chopinką. Graj nam. Klawisze to twoje narty …To nie Ziemia przyciągnęła Ciebie, ale Ty Ziemię … 

– twórca teorii Justynocentrycznej … 

Siebie nazywasz kaktusem, bo potrafisz ukłuć, ale kaktus potrafi i pięknie kwitnąć! Studiowałem godzinami o 

rodzinie kaktusów echinocactus cinnabarinus, ich kwiat kwitnie tak pięknie jak Ty dzisiaj na trasie! – 

doskonały biolog … 

Ten kruczowłosy brunet. – ma zadatki na fryzjera … 

Panie Turek! Niech pan tu kończy to spotkanie! – ale przede wszystkim genialny komentator sportowy!!! 

 

To właśnie On – Tomasz Zimoch, absolwent łódzkiej „Ósemki” zgodził się, abyśmy wzięli Go w krzyżowy ogień 

pytań. Patrz: SPOTKANIE Z „POETĄ ETERU” – TOMASZEM ZIMOCHEM  

 

Zachęcamy do wysłuchania najsłynniejszych komentarzy Pana Tomasza: 

 

Mecz Ligi Mistrzów Broendby Kopenhaga – Widzew Łódź z dnia 21.08. 1996. 

http://www.youtube.com/watch?v=dGW709kZpbk 

 

Zimowe Igrzyska Olimpijskie z Vancouver 2010, finał konkursu skoków narciarskich na dużej skoczni z udziałem 

Adama Małysza z dnia 20.02.2010. 

http://www.youtube.com/watch?v=4wTSaxzivB0&playnext=1&list=PLA5E7304225AE92B9 

 

Zimowe Igrzyska Olimpijskie z Vancouver 2010, bieg masowy techniką klasyczną na dystansie 30 km z udziałem 

Justyny Kowalczyk z dnia 27.02.2010. 

http://www.youtube.com/watch?v=6ZPpIRPX5Ec 

 

 

 


