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W Osiecznej żniwa trwają

Firma Szkółkarstwo Witold
Szneider jest największą tego ro-
dzaju firmą w Wielkopolsce zaj-
mującą się produkcją drzewek
choinkowych, które każdego roku
w grudniu tworzą w naszych do-
mach klimat świąt.

Witold Szneider z Osiecznej z
wykształcenia jest magistrem in-
żynierem leśnictwa. Pielęgnacją
drzew zajmował się od zawsze.
Dwadzieścia dwa lata temu, w
1993 roku założył własną firmę.

- Wówczas była to odpowiedź

na potrzeby rynku, bowiem rynek

w gospodarce nie znosi próżni.

Jednym z działów produkcji szkół-

karskiej jest produkcja drzewek

bożonarodzeniowych. W tym

właśnie kierunku poszedłem za-

kładając przed laty moją firmę, a w

ostatnich latach w szybkim tempie

rozwijam produkcję, wychodząc

naprzeciw potrzebom i upodoba-

niom coraz bardziej wymagają-

cych klientów - mówi Witold
Szneider.

Efektów pracy nie było widać
od razu. Trzeba było cierpliwie
czekać. Najpierw zakupiona zos-
tała ziemia, potem prowadzone
były prace, by odpowiednio ją
przygotować.

- Glebę trzeba odchwaścić i

mocno nawodnić. Otrzymałem po-

zwolenie na pobieranie wody z je-

ziora i tą wodą po prostu

podlewałem.

Ważny jest też proces nawoże-
nia minerałami. Następnym eta-
pem prac jest zakup sadzonek.

- Od lat kupuję je ze sprawdzo-

nego źródła z Niemiec, muszę

mieć bowiem pewność, że sa-

dzonki mają odpowiednie pocho-

dzenie, od tego zależy mój sukces

gospodarczy.

Młode drzewka, które sadzi się

Żniwa jeszcze się nie skończyły, właściwie to teraz jest naj-
większe nasilenie prac. Zbiory są duże, bo duży był wcześ-
niejszy nakład prac i cierpliwe czekanie na plony.

do ziemi mają już około 3 - 4 lat.
Zanim urosną do odpowiedniego
rozmiaru, czyli od 170 do 250 cm,
mija kolejne 7 - 8 lat. Cały cykl pro-
dukcji trwa więc 10 - 12 lat.

- Szkółkarstwo wymaga cierpli-

wości.

Witold Szneider obecnie ma 40
hektarów ziemi - w Osiecznej, Lip-
nie i Chróścinie. W Osiecznej cho-
inki uprawia od 1999 roku, czyli
szesnaście lat. Na tej samej ziemi
rośnie obecnie druga generacja
drzewek, zbiory są tam prowa-
dzone od dziewięciu lat.

Nie każdą choinkę można wy-
ciąć, zbiera się tylko te najładniej-
sze. Te, które mają igły innego
koloru, albo gałązki nierównomier-
nie rozłożone dostają swoją
szansę w kolejnym roku. Nowe na-
sadzenia prowadzi się dopiero po
wycięciu wszystkich drzewek z da-
nego terenu.

Żniwa w tej gałęzi produkcji
trwają od 15 listopada do świąt Bo-
żego Narodzenia. Pan Witold ma
stałych klientów, są też nowi. Po
drzewka przyjeżdżają z całej Pol-
ski.

- Od kilku lat po nasze choinki

przyjeżdża trzech górali spod Za-

kopanego. 

Drzewka z Osiecznej trafiają
więc do domów w całej Polsce.

Większość, bo 90 procent pro-
dukcji stanowi jodła kaukaska.

- Jest to gatunek, dla którego

nasze środowisko jest obce. Po-

chodzi bowiem z gór Kaukazu

gdzie klimat jest łagodny, dlatego

jest wrażliwy na nasz klimat. Gatu-

nek ten w naszym środowisku zbyt

wcześnie wypuszcza pędy wio-

senne, przez co jest narażony na

późne majowe przymrozki. Jest

więc trudny w uprawie, ale bardzo

chętnie kupowany. Klienci wolą ten

gatunek, bo ma ładniejszy pokrój

niż nasz rodzimy świerk.

W Szkółkarstwie Witolda Sznei-
dera uprawiany jest też świerk
srebrzysty - gatunek wywodzący
się z Ameryki Północnej, którego
walorem jest niespotykany wśród
innych drzewek, srebrzysty kolor
igieł. Jest też świerk bałkański -
nowość na rynku, pochodzący z
południa Europy.

- Mamy też odbiorców - patrio-

tów, którzy najbardziej cenią sobie

rodzimy polski świerk. Dla nich

także mamy drzewka.

Sprzedaż drzewek w początko-
wej fazie nastawiona jest na han-
del hurtowy. Bliżej świąt w
Klonówcu, przy trasie nr 5 można
kupić drzewko bezpośrednio od
producenta do swojego domu.

Można pomyśleć, że po świę-
tach w firmie nie ma już pracy i aż
do następnego okresu przedświą-

PRZEGLĄD OSIECKI

ZGONY
01. 11. - Teresa Jadwiga Skrobała(1929), Łoniewo
03. 11. - Władysław Bartkowiak (1931), Kąkolewo
10. 11. - Tadeusz Chudziński (1936), Osieczna
14. 11. - Prakseda Maria Iwanowicz (1941), Osieczna
19. 11. - Paweł Brygier (1986), Kąty
26. 11. - Mieczysław Łączny (1954), Kąty 
06. 12. - Ryszard Kunze (1933), Osieczna
06. 12. - Paweł Mazankiewicz (1973), Osieczna

URODZENIA
31. 10. - Lilianna Jaśkiewicz, Wojnowice
02. 11. - Jagna Sokalska, Świerczyna
05. 11. - Helena Wilczkowiak, Wojnowice
12. 11. - Nikola Pawlak, Kąkolewo
13. 11. - Maja Maria Firlej, Świerczyna
16. 11. - Gabriela Klak, Ziemnice
19. 11. - Franciszek Niezgódka, Wojnowice
24. 11. - Emilia Turbańska, Świerczyna

tecznego jest odpoczynek i czas
oczekiwania. Nic bardziej myl-
nego. Drzewka wymagają dużych
nakładów pielęgnacyjnych. Trzeba
teren odchwaszczać, prowadzić
ochronę przed owadami i zwie-
rzyną, nawadniać, dwa razy w
roku nawozić nawozami mineral-
nymi, formować drzewka poprzez
przycinanie zbytecznych pędów,
ograniczać wzrost przewodnika.

Piękne drzewka wkrótce znów
ozdobią nasze domy niech tworzą
klimat i atmosferę tych długo ocze-
kiwanych, rodzinnych świąt.

Producent osieckich choinek
mówi, że patrzy optymistycznie w
przyszłość, gdyż posiada wielolet-
nią umowę z bardzo bogatymi
gwiazdorami ze Skandynawii od-
nośnie dostaw świątecznych pre-
zentów dla mieszkańców
Osiecznej i nie tylko.
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