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Dzisiejsza (niedzielna 26 września 2010) prognoza pogody w TVP 1 zgromadziła przed
telewizorami dodatkowo widzów wczorajszego Koncertu inaugurującego
60.Jubileuszowy Sezon Artystyczny 2010/2011 Jasielskiego Domu Kultury. Byliśmy
ciekawi, czy popularny prezenter pogody Jarosław Kret dotrzyma danej obietnicy i
wspomni o Jaśle na antenie. Stało się ! Demonstrując aktualną sytuację pogodową na tle
mapy Europy oznajmił:

„Przez pół dnia jechałem dziś z Podkarpacia z Jasła do Warszawy i czułem jak te chmury mnie
gonią, a ja wciąż goniłem to uciekające, uciekające słońce………Z północy zacznie do nas
spływać chłód i jeszcze tylko nie dotrze właściwie nad wschodnią i południowo - wschodnią
Polskę, czyli na przykład do wspomnianego już przeze mnie Jasła.”       Dwukrotnie wymieniona
nazwa miasta w prognozie pogody w czasie najlepszej oglądalności to świetna promocja Jasła.
Większy efekt daje tylko stałe umieszczenie nazwy miasta na mapie pogody.

  

  

Jarosław Kret dziennikarz telewizyjny i fotoreporter wczoraj w JDK profesjonalnie zadbał o miłą
atmosferę, sprawił, że uczestnicy tego niezwykłego koncertu aktywnie uczestniczyli w galowym
wydarzeniu. Przybliżył zarazem widzom swoje wyjątkowe pasje, zainteresowania, kulisy
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ciekawej pracy i licznych wojaży zagranicznych. 

Jarosław Kret z wykształcenia jest egiptologiem. W 1992 wygrał casting na prezentera
wiadomości w prywatnej stacji telewizyjnej NTW. W latach 1993 -1995 pracował jako
dziennikarz i reporter, przez krótki okres był też prezenterem Teleexpressu. W latach 1995 -
1999 prowadził swoje autorskie programy: Klub Podróżników, Kino Klubu Podróżników i Filmy
Kapitana Baranowskiego w Warszawskim Ośrodku Telewizyjnym. Jest autorem ponad 20
reportaży i filmów dokumentalnych o tematyce światopoznawczej. Obecnie prezenter prognozy
pogody w programie pierwszym Telewizji Polskiej, stale współpracuje z "National Geographic".

 2 / 2


