Nie żyje Jarosław Śmietana – znany jazzman i
gitarzysta
W wieku 62 lat, w wyniku komplikacji po operacji usunięcia guza mózgu, zmarł wybitny twórca
polskiego jazzu Jarosław Śmietana. Aktywnie wspierał działania na rzecz ochrony Doliny Rospudy –
podpisał Apel Ludzi Kultury do Ministra Środowiska.
W wieku 62 lat, w wyniku komplikacji po operacji usunięcia guza mózgu, zmarł wybitny
twórca polskiego jazzu Jarosław Śmietana. Aktywnie wspierał działania na rzecz ochrony
Doliny Rospudy – podpisał Apel Ludzi Kultury do Ministra Środowiska.
Jarosław Śmietana był jednym z najwybitniejszych twórców polskiego jazzu. W latach 70. był liderem
grupy Extra Ball, następnie zespołów Sounds, Symphonic Orchestra, Polish Jazz Stars. Był znakomity
kompozytorem i konceptualistą, autorem ponad 200 utworów jazzowych, nagrał kilkadziesiąt
albumów. Koncertował i występował na festiwalach na całym świecie. W swojej karierze grał z całą
czołówką polskiego jazzu i wieloma światowymi gwiazdami.
W 2007 r. wsparł Apel Ludzi Kultury, podpisując go udzielił wypowiedzi: „Uważam za wszelkie
działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego mają znaczenia priorytetowe. W obecnej dobie
industrializacji życia na całym naszym globie, zachowanie wyjątkowo pięknych miejsc jest naszą
powinnością i obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń i jest także sprawa najwyższej wagi. Rozwój
cywilizacji jest możliwy bez niszczenia własnego środowiska naturalnego i bez względu na koszty czy
trudności, w tym właśnie kierunku powinny iść nasze starania. Kto tego nie rozumie, reprezentuje
fatalną krótkowzroczność, ale także wydaje bezwzględny wyrok dla tych co przyjdą po nas”.
Dla miesięcznika Dzikie Życie Jarosław Śmietana udzielił wywiadu „Zbrodnia przeciwko naturze”
(2007, nr 2). Na pytanie – dlaczego poparł Apel Ludzi Kultury, odpowiedział „Ponieważ czuję się
odpowiedzialny za kawałek bożego świata, na którym żyję”.

Zmarł kolejny człowiek wrażliwy na przyrodę i świat.
Żegnamy Jarosława Śmietanę z żalem i smutkiem.
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