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Pamiêtam zas³yszan¹ opowieæ o pastorze,

w którym zakwit³ pomys³. Obliczy³ on koszty swego przedsiêwziêcia ma milion dolarów i nie wiedzia³, sk¹d ma
wzi¹æ tak¹ sumê. Po czym pewnego dnia zdecydowa³ siê
wyg³osiæ kazanie o tym, co by zrobi³, gdyby mia³ milion
dolarów. Po tym kazaniu przyszed³ do niego cz³owiek
poruszony jego s³owami i zaproponowa³ mu ów milion
dolarów na realizacjê przedsiêwziêcia.

T

a historia przypomnia³a mi siê wtedy, gdy prowadz¹c dialog z panem Piotrem, co jaki czas zahaczalimy o potrzebê realizacji w³asnych marzeñ.
Piotr opowiada³ mi o swoich marzeniach: o wydawaniu kolejnych p³yt, realizacji kolejnych muzycznych projektów, o solowych koncertach w wielkich salach, o pracy z orkiestr¹ symfoniczn¹ i o tym wszystkim, co jeszcze
chce stworzyæ.
Snu³ opowieci o swoich muzycznych fascynacjach
i poszukiwaniach.
Pomyla³am sobie, ¿e mo¿e kto z Pañstwa zechcia³by wesprzeæ tego muzyka poprzez sponsoring w wydaniu i promocji jego kolejnych muzycznych projektów,
nastêpnych p³yt z muzyk¹ p³yn¹c¹ z g³êbi serca i najg³êbszych pok³adów jego duszy.

W ocenie wielu muzyków i s³uchaczy jest to pianista
wybitny i szczególny.
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Po wstêpie, czyli s³owo od Autorki

W czwartek 10 kwietnia w Harris Piano Jazz-Barze i nastêpnego dnia w Twoim Pubie odby³y siê
dwa niezwyk³e koncerty...
Ta odwa¿na propozycja zachwyci³a publicznoæ
(w tym mnie oczywicie) i mimo jak¿e nielicznego
sk³adu  trio: piano, bas, bêbny, zakoñczy³a siê pe³nym sukcesem.
(...)
Pianista i kompozytor Piotr Rachoñ  zas³uguje na
osobn¹ recenzjê. Ten m³ody (a mo¿e tylko m³odo
wygl¹daj¹cy) muzyk kipia³ wrêcz energi¹ graj¹c
ca³ym cia³em, tañcz¹c w rytm swoich niebanalnych
fraz muzycznych. Niezale¿nie jednak od ogromnej
ekspresji wizualnej pianista gra³ niczym... miejscami
H. Hancock, miejscami niczym Keith Jarrett. Technika, artykulacja, feeling, pomys³y twórcze na
»szóstkê«!
(...)
Podsumowuj¹c  niezwyk³y w krakowskim ¿yciu
jazzowym koncert, doskona³y efekt.
JAREMA
Na mnie wra¿enie robi wewnêtrzna si³a Pana Piotra.
Si³a cz³owieka, który podniós³ siê z ¿yciowego dna i zabra³ do pracy nad sob¹. Zyska³ sobie u mnie miano mê¿czyzny z charakterem. Dlatego zaprosi³am go do wspólnej pracy nad S³ownikiem uczuæ i emocji. Dlatego te¿
postanowi³am napisaæ te kilka s³ów.
Zwracam siê do Pañstwa, moi wierni Czytelnicy i do
tych z Pañstwa, którzy z moim pisarstwem spotykaj¹ siê
po raz pierwszy, z prob¹ o wsparcie artystycznych zdolnoci tego nieprzeciêtnie utalentowanego i wyj¹tkowo
dowiadczonego przez ¿ycie m³odego cz³owieka.
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Wierzê, ¿e ka¿dy dzieñ
jest dla nas wiêtem.
Jest darem losu.
Jest nas wielu, ludzi poszukuj¹cych w sobie harmonii
i mocy wewnêtrznego wiat³a.
Wierzê, ¿e wród Was odezw¹ siê dzwony serc, które
bêd¹ chcia³y i umia³y wesprzeæ tego wyj¹tkowego
artystê.

Gor¹co polecam Pañstwa uwadze
muzykê i osobê
Piotra Rachonia.

Za wszelkie objawy sympatii serdecznie dziêkujê.
Ma³gorzata Brzoza V

Jedna modlitwa
dziennie
w dobrej intencji,
to bardzo wiele.

