
 

    

 

Wykład  w języku angielskim: 

THE ORGAN IN POLAND, FROM YESTERDAY TO TODAY 

Paul Cadrin, Ph.D. 

 

Paul Cadrin bada muzykę polską od ponad 30 lat. W roku 1998 otrzymał  honorowy medal 

Stowarzyszenia Karola Szymanowskiego za zasługi w propagowaniu muzyki tego 

kompozytora poza granicami Polski. Jest współredaktorem, wspólnie z brytyjskim 

muzykologiem Stephenem Downesem, książki The Szymanowski Companion (Ashgate 2015).  

Pochodzi z rodziny muzyków kościelnych; gry na organach uczył się u Bernarda Lagacé. 

Doktorat z muzykologii uzyskał na University of British Columbia, a długoletnią karierę 

zawodową spędził, jako profesor na Université Laval w Quebec City.  Większośd czasu na 

emeryturze (od roku 2012) poświęca dwóm życiowym pasjom: muzyce polskiej i muzyce 

kościelnej. Zajmuje się również utrzymaniem i promocją historycznych organów w kościele 

Très-Saint-Nom-de-Jésus w Montrealu. 

*** 

Historia organów w Polsce liczy sobie 900 lat - pierwsza wzmianka dotycząca obecności tego instrumentu pochodzi 

bowiem z roku 1218. W chwili obecnej istnieje w Polsce 2253 działających organów piszczałkowych, a Centrum 

Dokumentacji Zabytków Historycznych zawiera informacje o 4000 instrumentów czy też o śladach ich obecności. Na 

dzieo dzisiejszy zarejestrowanych jest ponad 60 producentów organów, w tym jedna kobieta. Organistów kształci 7 szkół 

wyższych, konserwatoria i instytuty teologiczne. Organizowanych jest regularnie wiele międzynarodowych konkursów 

organowych na bardzo wysokim poziomie, w tym jedyny na świecie konkurs duetów organowych. 

Prelegent przedstawi charakterystyczne dla Polski szczegóły konstrukcji organów, wpływy, jakim budowa organów 

podlegała i pewne zadziwiające rozwiązania.  Zilustruje polskie rysy konstrukcyjne analizując budowę kilku wybranych 

instrumentów. Pokaże, w jaki sposób aktualne mody wpłynęły na rozwój lub zastój w rozwoju instrumentu oraz jak 

nieubłagane przepisy konserwatorskie hamowały rozwój sztuki organowej. Polscy kompozytorzy, repertuar organowy i 

najlepsi wykonawcy przedstawieni zostaną za pomocą nagrao i partytur. 

Zważywszy rangę organów w historii muzyki w Polsce, wykład ten powinien zainteresowad nie tylko pasjonatów muzyki 

organowej, ale miłośników muzyki w ogóle. 

 

 

Organizator: Barbara Bacz         Wstęp wolny 
barbara.bacz@gmail.com        

Wtorek, 29 maja 2018,  

godz. 19:00 

Konsulat RP w Montrealu,  

3501 Avenue du Musée, H3G 2C8 



 

    

 

THE ORGAN IN POLAND, FROM YESTERDAY TO TODAY 

Lecture by Paul Cadrin, Ph.D. 

 

Paul Cadrin has been pursuing research on Polish music for over 30 years. He is a  co-editor, 

with the British musicologist Stephen Downes, of the Szymanowski Companion (Ashgate 

2015). In 1998 he was granted the Szymanowski Society medal for his contribution to the 

promotion of the composer’s music outside Poland. 

Born in a family of church musicians, he studied the organ with Bernard Lagacé before 

specializing in theoretical musicology. Holder of a Ph.D. from the University of British 

Columbia, he spent his academic career at Université Laval in Quebec City. Six years into 

retirement, he devotes most of his time to his twin passions: Polish music and Church 

music. He is in charge of the promotion and maintenance of the important organ at the 

Très-Saint-Nom-de-Jésus church in Montréal. 

 

*** 

The earliest mention of the existence of an organ in Poland dates back to 1218 which means that the history of this 

instrument in Poland spans nine centuries. Presently, there are 2253 functional pipe organs in the country, and the 

Centre for the Documentation of Historical Monuments has over 4000 instruments or traces of instruments on record. 

Over 60 organ makers are registered (including one woman); the education of organists is pursued in seven higher 

academies, in conservatories and in institutes of theology. Many international class festivals and performance 

competitions are held on a regular basis, including the only competition for organ duet in the world. 

A historical survey will explain the particularities of organ building in Poland, the influences it has been subjected to, and 

some surprising originalities. A few instruments that are witness to this development will be examined. We will watch 

how the evolution of tastes has left its marks, for better and for worse, including the dead ends created by sweeping 

conservation laws. The composers, the repertoire and the principal performers will be presented with the help of 

recordings and scores. 

Given the importance of the organ in the history of music in Poland, this presentation should appeal not only to organ 

aficionados, but to music lovers in general. 

 

 

Organization: Barbara Bacz         Free admission 
barbara.bacz@gmail.com        

Tuesday, May 29, 2018  

7:00 pm 

Consulate General of Poland in Montreal,  

3501 Avenue du Musée, H3G 2C8 


