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Jana Sebastiana Bacha
Dzielnice: Mokotów
Osiedla: Służew
Atrybuty: Nazwy pamiątkowe Od zagranicznych postaci historycznych
Rok utworzenia nazwy: 1973

Opis
Johann Sebastian Bach (1685-1750) - kompozytor niemiecki. Przyszedł na świat w Eisenach jako
najmłodszy z ośmiorga rodzeństwa. Był absolwentem benedyktyńskiej szkoły chóralnej św. Michała
w Lineburgu, pełniąc w niej później obowiązki skrzypka i ucząc się gry na organach. Z czasem
dostrzeżone zostały jego zdolności i powołany został do orkiestry dworskiej a potem na stanowisko
koncertmistrza na dworze książęcym. Był już wtedy doskonałym organistą, w swym dorobku
kompozytorskim miał już kilkanaście kantat. W 1723 roku osiadł wraz z rodziną w Lipsku, gdzie
zmarł (pod koniec życia całkowicie stracił wzrok) a jego szczątki - po licznych perturbacjach umieszczono w nawie głównej miejscowego kościoła św. Tomasza. Skomponował łącznie prawie
trzysta kantat, dwie pasje ("Pasja według św. Mateusza" oraz "Pasja według św. Jana"), dwa oratoria
("Wielkanocne" oraz "Bożonarodzeniowe"), pięć mszy, liczne utwory koncertowe ("Koncerty
brandenburskie", "Wariacje goldbergowskie"), sonaty, fugi ("Sztuka fugi") i suity, stając się
niekwestionowanym mistrzem polifonii.

Ciekawostki
Stan obecny:
Bloki osiedla Służew nad Dolinką I. Powstały w latach 1973-9 wg proj. Janusza Nowaka. Są to
kolonie bloków z własną zielenią i placami zabaw dla dzieci. Każda kolonia ma inny kolor.
Nr 2: Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 49.
Gimnazjum Niepubliczne nr 13.
Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 6.
NZOZ Rekol-Med.
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Nr 15: Służewski Dom Kultury. Założony w 1990 w opuszczonych barakach stołówki budowniczych
metra. W 2008 rozpisano konkurs na zagospodarowanie terenu. I nagrodę zdobył zespół Marcin
Mostafa, Natalia Paszkowska, Jan Sukiennik, Michał Nocuń, Wojciech Piwowarczyk.
Nr 26: w tym domu mieszkał Stefan Friedmann (ur. 1941) - aktor. Związany był z Teatrem
Studenckim "Hybrydy", Teatrem Współczesnym, Kabaretem Autorów ZAKR, dla potrzeb radia
stworzył Ilustrowany Tygodnik Rozrywkowy oraz Ilustrowany magazyn Autorów. Wystąpił w
popularnych serialach telewizyjnych (m.in. "Kolumbowie", "Kazimierz Wielki", "Czterdziestolatek"
oraz "Na kłopoty Bednarski") i licznych programach rozrywkowych (np. "Studio Gama").

Data nadania nazwy: 1973.05.15
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