
07.06.2016. -  odbędzie się spotkanie Jarosława Kreta   z mieszkańcami Tarnowa        

 i regionu tarnowskiego, o godz. 18.00. w Auli PWSZ- Blok C  

Jarosław Kret  – podróżnik, reporter, prezenter telewizyjny.  W Tarnowie  wystąpi z 

programem „Moje Indie”  czyli opowieści i życiowe doświadczenia  Jarka Kreta 

- możliwość zakupu książek w bardzo promocyjnej cenie,  

- autografy i wspólne zdjęcia do ostatniego uczestnika spotkania. 

Wstęp bezpłatny. Zaproszenia do odbioru ( od 23.05.2016r.) :  sekretariat Szkoły 

Szczepanika ( ul. Brodzińskiego 9) , Biuro Podróży Barbara ( ul. Targowa 10) , Biuro 

Podróży Rainbow Tours (ul. Urszulańska 3) , Tarnowskie Centrum Informacji ( Rynek 

7)  lub przed spotkaniem – Aula PWSZ Blok C. Szczegóły na www.zso.tarnow.pl 

Jarosław Kret –z  wykształcenia jest egiptologiem. Studiował egiptologię w Instytucie 

Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1987/1988 na stypendium na 

Uniwersytecie Kairskim w Kairze. Przez dwa lata studiował archeologię śródziemnomorską         

w Instytucie Archeologii Śródziemnomorskiej. Po stypendium w Kairze przez dwa lata 

studiował afrykanistykę w zakładzie Afrykanistyki Instytutu Orientalistycznego. W latach 

2000-2002 studiował kulturoznawstwo w Podyplomowym Studium Stosunków 

Międzykulturowych w Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. 

             W 1992 zaczął pracować jako dziennikarz w lokalnych gazetach warszawskich, 

współtworząc lokalny miesięcznik "Joli Bord". W 1993 został prezenterem i reporterem 

Wiadomości Warszawskich w prywatnej stacji telewizyjnej Nowa Telewizja Warszawa.W 

latach 1994-1995 pracował jako dziennikarz i reporter Teleexpressu, a przez rok był też 

prezenterem Teleexpressu.  Od 1995 prowadził przez 4 lata swoje autorskie programy 

telewizyjne: Klub Podróżników, Kino Klubu Podróżników w Warszawskim Ośrodku 

Telewizyjnym. Od 2002 r. prowadzi prognozę pogody w TVP - najpierw w TVP 3 (2002-

2004), a od września 2004 w Wiadomościach TVP 1. 

Należał do pierwszego, założycielskiego składu redakcyjnego polskiego wydania 

magazynu National Geographic(1998–2001). Przez trzy lata pełnił funkcję redaktora. W tym 

czasie był też autorem artykułów i fotoreportaży w National Geographic Polska. W 2005 roku 

prowadził w Polskim Radiu sobotnie wydania popularnej audycji radiowej "Lato z Radiem". 

W 2007/2008 współtworzył i prowadził w TVP 1 cykliczny program telewizyjny o kulturze 

języka polskiego "Od słów do głów". 

Od jesieni 2009 do marca 2010 prowadził nadawany w TVP Info autorski program Planeta 

według Kreta, w którym opowiadał o kulturze i obyczajach zwiedzanych przez niego krajów. 

Program zawiesił w związku z przyjściem na świat syna, Franciszka. W latach 2010-2011 

prowadził cykliczny program pt. "Podróże z barometrem". 

Od września 2011 do stycznia 2014 prowadził i współtworzył na antenie TVP INFO 

cykliczny program pt. "Polska według Kreta". W październiku 2013 był emitowany setny 

odcinek cyklu. W sumie powstało 110 odcinków cyklu. Autor licznych reportaży i filmów 

dokumentalnych. 

http://www.zso.tarnow.pl/


W styczniu 2012 otrzymał "Telekamerę" w kategorii "Prezenter Pogody". Od 28 września do 

5 października 2007 brał udział w pierwszej edycji programu Gwiazdy tańczą na lodzie. Od 3 

lipca 2013 r. jest też prezenterem pogody w Porankach TVP Info 

Działa w wielu organizacjach : 

od 1999 r. jest członkiem (Fellow International) The Explorers Club. 

od 2007 członek Climate Broadcasters Network Europe - organizacji zrzeszającej 

europejskich prezenterów i twórców prognoz pogody (był jej współzałożycielem, jest 

członkiem tzw. Core Group - grupy koordynująco-inicjatywnej) 

od 2008 członek IABM - International Association of Broadcast Meteorology. 

od 2010 członek Rady Fundacji WWF Polska. 

06.12.2010 został przyjęty do Kapituły Rycerzy "Białej Wstążki". 

od 2006 r. czynnie uczestniczy w kongresach, sympozjach, forach i konferencjach o tematyce 

meteorologicznej i związanej ze zmianami klimatu (konferencje organizowane m.in. przez 

WMO, Forum de Meteo, France Meteo, Komisja Europejska, CBN-E, IABM, EMS: m.in. 

Paryż, Bruksela, Saragossa, Cannes, Genewa, Łódź i inne) 

PUBLIKACJE :  

 Kret na Pogodę,  

 Ziemia Święta,  

 Madagaskar,  

 Moja Ziemia Święta,; 

 Atlas pogody, współautor  

 Moje Indie. 

 Planeta według Kreta Warszawa,  

 Mój Egipt 

 Polska według Kreta:  

  Podróże kulinarne z Jarkiem Kretem. Kuchnia indyjska 

 Mój Madagaskar,   

 

W Tarnowie  wystąpi z programem „Moje Indie” czyli opowieści i życiowe 

doświadczenia  Jarka Kreta z pobytu w Indiach, które zawarł w książce pt. Moje Indie. 

Przygoda nie pyta o adres 

Pierwszy raz odwiedziwszy Indie z zamiarem filmowania wystawienia w Delhi Ślubu Witolda  

Gombrowicza, Jarosław Kret opisuje w swojej książce, jak w Indiach obchodzi się takie 

święta jak Holi, czy potrójne święto Durgapudźa, Nawaratri i Dasara. Autor pisze tu o 

charakterze indyjskiej muzyki, sposobach ubierania się, jedzenia (z uwzględnieniem form 

dostosowania się do upału), o świętych krowach. 



J.K. przedstawia w swej książce trzecią płeć -hidźrę, mężczyzn występujących w roli kobiet, 

opisuje, czym są i jakie mają znaczenie bindi, tilaka, tika czy sindur, zajmuje się pozycją 

kobiety w społeczeństwie indyjskim i problemem małżeństwa aranżowanego. Pisze też o 

specyficznie indyjskich religiach: sikhizmie i dżinizmie. Zwiedzając subkontynent opisuje 

swoje wrażenia na temat Waranasi,  Tadź Mahal,  opuszczonego miasta Fatehpur Sikri i 

świątyni bogini Karni Mata (Świątyni Szczurów) w Deśnok koło Bikaneru (Radżastan). 

Poszczególne rozdziały zostały poświęcone sprawie indyjskiej dbałości o higienę ciała, 

sposobom poruszania się Indiach, podróży do królestwa Bhutanu. W książce przedstawiono 

cztery najpotężniejsze firmy rodzinne reprezentujące m.in. motoryzacyjny przemysł 

indyjski: Bajaj, Birla,Mahindra i firma Tata. 

 


