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PIERRE CERTON 

MISSA AD IMITATIONEM MODULI „LE TEMPS QUI COURT”

1. Kyrie 2’31’’
2. Gloria  6’21’’
3. Credo 7’45’’
4. Sanctus  6’41’’
5. Agnus Dei 3’35’’
6. Domine Deus, Agnus Dei (fragment z dodanym  
	 przez	rorantystów	trzecim	głosem)	 0’59’’

Z e s p ó ł 	 M ę s k i 	 G r e g o r i a n um
dyr.	Berenika	Jozajtis

C:	Jacek	Iwaszko,	Marcin	Trzciński
A:	Marcin	M.	Sobczyk
T:	Tomasz	Gozdek

B:	Mateusz	Gołąb,	Leszek	Kubiak

Nagrania	dokonano	w	Kościele	Pokamedulskim	 
pw.	Niepokalanego	Poczęcia	NMP	w	Warszawie	 
dzięki	uprzejmości	ks.	Wojciecha	Drozdowicza



Zespół Męski Gregorianum istnieje od 2005 roku. Od początku kierownikiem zespołu jest 
Berenika Jozajtis, absolwentka dyrygentury chóralnej w warszawskiej Akademii Muzycznej 
im. Fryderyka Chopina (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) w klasie prof. 
Henryka Wojnarowskiego.

Zespół Męski Gregorianum specjalizuje się w wykonawstwie muzyki renesansowej, zarówno 
świeckiej, jak i sakralnej. Zdobywał uznanie na festiwalach poświęconych muzyce dawnej, 
między innymi w Gorzowie Wielkopolskim czy Świeradowie Zdroju, i laury na konkursach 
– warto wspomnieć choćby o Grand Prix IV Konkursu Ars Liturgica w Gnieźnie – I miej-
sca na konkursach w Szamotułach, Myślenicach, Bydgoszczy czy Nagrodę Publiczności na 
61. Międzynarodowym Konkursie Polifonicznym w Arezzo. Zespół Męski Gregorianum kon-
certuje w całej Polsce, nierzadko w towarzystwie uznanych wykonawców muzyki dawnej, a tak-
że stale rozwija się wokalnie, pod okiem światowej sławy specjalistów, takich jak prof. Elżbieta 
Wtorkowska, prof. Cezary Szyfman, Marcin Bornus-Szczyciński czy Paul Esswood.

Od kilku lat Zespół Męski Gregorianum zajmuje się odnajdywaniem i prezentowaniem publicz-
ności niewykonywanych przez trzy wieki kompozycji, należących do repertuaru krakowskiej 
kapeli rorantystów, czego efektem są trzy albumy: Magnificat anima mea Dominum (2013), 
Omnes Sancti Dei (2014) oraz Virgini Mariae Laudes (2016).

Men’s Vocal Ensemble Gregorianum was founded in 2005. Since the beginning the group has 
been conducted by Berenika Jozajtis, a graduate of choir conducting at the Frederic Chopin 
Academy of Music in Warsaw, in the class of Professor Henryk Wojnarowski.

Gregorianum specializes in early music, both religious and secular. The group gained reco-
gnition during early-music festivals in Gorzów Wielkopolski or Świeradów Zdrój, in Poland. 
It has been a laureate of the following competitions: Ars Liturgica in Gniezno – Grand Prix, 
Competition of Wacław of Szamotuły – 1st place, 61st International Polyphonic Contest in 
Arezzo – Audience Award. Gregorianum regularly gives concerts around Poland, very often 
with the company of recognized early musicians, and participates in masterclasses held by 
Elżbieta Wtorkowska, Cezary Szyfman, Marcin Bornus-Szczyciński and Paul Esswood.

Gregorianum has been working for the past few years on discovering and recovering for con-
temporary audiences music that has not been heard for more than three centuries, in the reper-
toire of the Krakow-based Rorantists’ Chapel. The greatest result of this work are three recor-
dings: Magnificat anima mea Dominum (2013), Omnes Sancti Dei (2014) and Virgini Mariae 
Laudes (2016).








