
  „Gdy ktoś mówił Wojciech Młynarski, to babcia od razu dodawała… a przy 
fortepianie Jerzy Derfel” - Zuzanna Wrońska.

 Wojciech Młynarski - poeta, autor tekstów piosenek i librett, artysta kabaretowy, 
tłumacz, reżyser i Jerzy Derfel - kompozytor i pianista, aranżer, autor musicali 
oraz muzyki telewizyjnej i filmowej, byli jednym z najwybitniejszych polskich 
duetów literacko-muzycznych XX wieku. 
Za spektakl „Róbmy swoje” otrzymali w 1988 roku Laur Solidarności, nagrodę w 
konkursie Przeglądu Poezji Śpiewanej Jacka Kaczmarskiego.
Stworzyli wiele znanych przebojów, m.in.: „Truskawki w Milanówku”, 
„Dwanaście godzin z życia kobiety”, „Po Krakowskim w noc majową”, „Co ma 

zrobić taki frajer”, dla takich artystów jak Halina Kunicka, Irena 
Santor, Jerzy Połomski, Mieczysław Wojnicki, Alicja 
Majewska, Hanna Banaszak i wielu wielu innych.

 „DROGA Wojciecha Młynarskiego i Jerzego Derfla” to niezwykły i bardzo 
osobisty koncert, na który składają się utwory powstałe na przestrzeni 25 lat 
wspólnej pracy i przyjaźni tego genialnego duetu. Jedne bardziej, inne mniej znane,
ale wszystkie są wnikliwym opisem otaczającej rzeczywistości i mimo upływu 
czasu, nie straciły nic ze swojej aktualności. DROGA, to nie tylko tytuł niezwykle 
popularnego w latach 70-tych serialu w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego z 
Wiesławem Gołasem w roli głównej i kultową niemal piosenką "Absolutnie". To 
także próba zapisu i utrwalenia wieloletniej artystycznej drogi tych znakomitych 
artystów i wybitnych osobowości. 
Powstanie każdej z piosenek to pewna historia, anegdota. Jerzy Derfel, ich 
kompozytor, zasiada za fortepianem a także wciela się w rolę gawędziarza 
opowiadając o Wojciechu Młynarskim i czasach, w których te utwory powstawały. 
Piosenki śpiewa aktor Stanisław Górka, prywatnie przyjaciel Jerzego Derfla.

Na  podróż  po  wspaniałej  twórczości  z  „piosenkami,  które  nie  chcą  się
zestarzeć” najserdeczniej zapraszamy.

"Absolutnie",  sł.  Wojciech  Młynarski,  muz.  Jerzy  Derfel,  wyk.  Stanisław
Górka
https://www.youtube.com/watch?v=heZYQDFc-ko&t=4s
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