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Żal mi tylko programu poezji śpiewanej Otrzymałem w spadku dar życia. Tylko dziewięć piosenek do wierszy poetów robotników
zrzeszonych w Robotniczym Stowarzyszeniu Twórców Kultury (RSTK). Uważam, że moja muzyka jest tu wyjątkowo udana. Jest jeszcze
komedia kryminalna Wyjątkowy morderca, ale nie wydaje mi się aby zasługiwała na wydanie. Dotychczas wydałem trzy śpiewniki z
repertuarem „Sezamek” w latach dziewięćdziesiątych, każdy w nakładzie tysiąca egzemplarzy. Były one rozprowadzane wyłącznie wśród
„Sezamek”. A w latach 2008/14, w belgijskim Wydawnictwie UniBook, później ShopMyBook, wydałem: Poemat Jan Gałecki – przebłyski
o moim Ojcu (dwa wydania); Natrętne rymy i Przyszedł do mnie ON – wyjątki z poematu; Rymowanki z cyklu Dziadek Florek i Przekorek
(dwa wydania); Jasełka’2000 We żłobeczku na sianeczku; Widowisko estradowe Balowanie na polanie, cz. I Wiosna; Balowanie na
polanie, cz. II Lato; Baśń muzyczna Zamieszanie w Lichostanie; Piosenki o miłości Erotyczne tango; Komedia kryminalna Wyjątkowy
morderca. W sumie dwanaście pozycji. Ale nie miały one numerów ISBN. Były też bez nakładu. Druk odbywał się na konkretne
zamówienia. Niewiele z tego wyszło. W końcu kontakt się urwał.

Już byłem pogodzony z myślą, że nie uda mi się tych utworów więcej wydać drukiem. A jednak udało się. Adam buszując po
Wydawnictwach natrafił przypadkiem na Firmę SOWA. Okazało się, że oferta SOWY jest dla mnie idealna. Przy tym wszystkie parametry
najwyższej próby. Jakością dotychczas wydanych ośmiu pozycji jestem zachwycony. Wszystkie sprawy, począwszy od podpisania
umowy, załatwiamy wyłącznie z Panią Eweliną Czechowską. Zarówno Adam, który pilotuje sprawy komputerowo-techniczne przy
wydaniu każdej pozycji, jak i ja, jesteśmy ze współpracy z Panią zachwyceni. Nasza wdzięczność nie ma granic. Pani Ewelinie serdecznie
i gorąco dziękujemy. Z uwagi na wyjątkowo przystępne ceny stać nas na zamówienie trzydziestu egzemplarzy każdej książki. Dzięki
temu możemy egzemplarze obowiązkowe wszystkich pozycji wysłać do trzynastu Bibliotek w kraju. I co bardzo ważne Firma zajmuje się
też dystrybucją. Dysponuje odpowiednią siecią sprzedawców. Na wiele nie liczymy. Cieszy nawet małe co nieco.
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