„Stanisław Małyszko przedstawił czytelnikom pracę niezwykłą”. Takim zdaniem odnoszącym
się do monografii „Jedlec na przestrzeni wieków”, rozpoczyna Zofia Kurzawa swoją recenzję
opublikowaną w „Kronice Wielkopolski” (nr 4 (136), 2010 r.). Nie ma się wiec co dziwić, że ta
książka cieszyła się od samego początku dużym zainteresowaniem czytelników i jej nakład szybko się
wyczerpał.
Obecnie dostępne jest drugie, poszerzone jej wydanie. Pierwsze, powstało z inicjatywy braci
Sylwestra i Augustyna Woźniaków, mieszkańców Jedlca. Istotną okolicznością ku temu stał się
bardzo uroczyście obchodzony Jubileusz 700 – lecia miejscowości. Wtedy to, 5 lat temu, 5 lipca 2009
roku, mieszkańcy tej nadprośniańskiej wsi zgromadzili się najpierw na jubileuszowej mszy św. w
parafialnym kościele, potem wspólnie świętowali w świetlicy wiejskiej. Odsłonięto obelisk
upamiętniający siedem wieków Jedlca, w fundament którego wmurowano „Przesłanie dla
potomnych” z listą mieszkańców Jedlca w roku jubileuszowym, odtworzono tzw. krzyż choleryczny,
wydano kolekcje pocztówek z wiejskimi krajobrazami.
Książka „Jedlec na przestrzeni wieków” zaś stała się najbardziej namacalnym elementem
świętowanego Jubileuszu w wymiarze edukacyjnym i poznawczym. Jej kolejne rozdziały zabierają
nas w interesującą podróż przez siedem wieków Jedlca, w którym zawsze mieszkali ludzie pracowici i
zaradni, szanujący naturę, przywiązani do ziemi, tradycji i wiary, kultywujący wartości przypisane
wielkopolskiemu rolnictwu. Istotnym miejscem jest tu wiekowy kościół pw. św. Floriana, stojący w
otoczeniu starych lip w części miejscowości zwanej Starą Wsią. Nieodłącznym elementem krajobrazu
tej wsi jest pradolina rzeki Prosny z urokliwymi wierzbowymi alejami oraz szachownica łąk i pól.
Książka ta z pewnością będzie źródłem zasłużonej dumy mieszkańców Jedlca z
przynależności do tej wielkopolskiej wsi, do tego miejsca na ziemi, gdzie rytm życia ciągle wyznacza
Matka Natura, a gospodarność i pracowitość to cechy jej mieszkańców. Ponadto, monografia
Stanisława Małyszki dostarczy czytelnikom szerokiej wiedzy w zakresie polskiej i wielkopolskiej
wsi, rolnictwa, życia ludzi dawniej i dziś, tradycji, religijności i oświaty, nadprośniańskich
krajobrazów.
Zachęcamy również do lektury dwóch innych książek tego autora pt. „Z dziejów
Krzywosądowa i okolic” oraz „Tursko i okolice”, opisujących barwne i wielowiekowe dzieje wsi
wchodzących w skład Gminy Gołuchów. Warto tu dodać, że w przygotowaniu jest również następna,
dotycząca miejscowości: Kucharki, Czechel, Szkudła i Czerminek, a jej wydanie planowane jest na
2015 rok.

