
Na początku maja kwiaciarnia "Youcca" będzie obchodzić 20-lecie istnienia. To najdłużej dzia-
łający sklep z kwiatami w Osiecznej.

Ale po kolei. Państwo Schubert
mieszkali w Lesznie, w Boszkowie
mieli domek letniskowy i tam spę-
dzali ciepłe dni. To właśnie tam na
łąkach i polach ich córka zbierała
kwiaty, układała z nich bukiety, a
potem "sprzedawała" całej rodzi-
nie. Od najmłodszych lat marzyła
o tym, by pracować w kwiaciarni.
Dlatego też skończyła Technikum
Ogrodnicze i w Lesznie otworzyła
swoją kwiaciarnię. Wtedy to jej ro-
dzice postanowili przeprowadzić
się do Osiecznej.

- Pamiętam, że nie byłam tym

faktem zachwycona. Nie chciałam

się przenosić z dużego miasta do

małego miasteczka. Tata jednak

szukał dla mnie budynku, gdzie

mogłabym otworzyć kwiaciarnię w

Osiecznej. W końcu wydzierżawi-

łam lokal przy ul. Leszczyńskiej.

Po latach wykupiłam to miejsce na

własność. - wspomina Małgo-
rzata Schubert - Kraśner.

To właśnie w Osiecznej zna-
lazła przyjaźń, miłość, szczęście
rodzinne. 

- Zadomowiłam się tu na dobre.

Tu wyszłam za mąż. Mam dwie

córki, starsza - Joanna studiuje

prawo europejskie, młodsza -

Zuzia dopiero zaczęła przygodę z

przedszkolem, a już chętnie po-

maga mi w kwiaciarni, chociaż nie

widać jej jeszcze zza lady. Swoim

dziecięcym głosikiem pyta: "W ćym

mogę pani słuzyć? Zycy sobie pani

leklamówkę". Chyba rośnie mi

mała następczyni - śmieje się
pani Małgosia.

Kwiaciarnia czynna jest od po-
niedziałku do piątku w godzinach
9.00 - 16.00,  a w soboty 8.00 -
12.00. Ale dzień pracy jest znacz-
nie dłuższy, bo na otwarcie sklepu
trzeba już mieć przygotowane
kwiaty w wazonach i zamówione
na rano bukiety i wiązanki. A dwa
razy w tygodniu właścicielka
wstaje o 3.00 nad ranem, by jesz-
cze przed otwarciem sklepu kupić
na giełdzie w Poznaniu świeże
kwiaty.

Kwiaciarnia oferuje bukiety
okolicznościowe - na wszystkie
okazje - poczynając od chrzcin, ko-
munii, urodzin, imienin, wesołych
bukietów na osiemnaste urodziny,
poprzez bukiety ślubne, a kończąc
na tych smutnych - wiązankach
pogrzebowych. W sklepie można
też kupić kwiaty sztuczne, donicz-
kowe, na wiosnę kwiaty rabatowe,
pnące, pelargonie i wiele innych.

Są też pamiątki, dekoracje, ramki
do zdjęć, kartki z życzeniami, do-
niczki, lampiony, ziemia, odżywki,
znicze, są też pluszaki i bibeloty,
które można wręczyć komuś wraz
z bukietem kwiatów. 

Pani Małgosia śmieje się, że są
klientki, które odwiedzają ją
często, by nacieszyć oko tymi róż-
nościami. Są też panie, które co-
dziennie muszą wejść, aby się
przywitać. Taka tam panuje miła,
rodzinna atmosfera.

W kwiaciarni praca nad układa-

niem bukietów uzależniona jest od
rocznego cyklu. W styczniu kupo-
wane są kwiaty na Dzień Babci i
Dziadka, w lutym - na Walentynki,
w marcu - na Dzień Kobiet, w
ciągu całego roku z okazji popular-
nych imienin, a na święta Bożego
Narodzenia i wielkanocne - stroiki.
Jednak najwięcej bukietów, wiąza-
nek, kompozycji klienci kupują na
dzień Wszystkich Świętych. 

- Dwadzieścia lat temu, kiedy

zaczynałam pracę w Osiecznej

ostatni tydzień przed 1 listopada

spałam na zapleczu sklepu. Byłam

zielona ze zmęczenia, ale układa-

łam wiązanki, by zdążyć na czas -

wspomina ze śmiechem.
Teraz już prosi swoich klientów,

by nie odkładali zakupów kwiatów
na ostatnią chwilę.

Pani Małgosia oprócz tworze-
nia bukietów zajmuje się też stro-
jeniem kościołów. Przyozdabia
wnętrza kościoła i klasztoru w
Osiecznej.

- Bardzo lubię tę pracę, bo po-

zwala rozwinąć skrzydła wyobraźni

- mówi. - Zabawnie rozpoczęła się

moja przygoda ze strojeniem

klasztoru franciszkanów. Krótko po

naszej przeprowadzce do Osiecz-

nej na podwórko mojego domu ro-

dzinnego przyjechał na rowerze

ojciec Jesse i od progu wołał: "czy

tu mieszka kwiaciarka? Bo zbliża

się odpust!" Wówczas podjęłam to

wyzwanie przyozdobienia wnętrza

świątyni i ta współpraca trwa już

dwie dziesiątki lat.

Pani Małgosia kieruje się mot-
tem: "dobrzy ludzie kochają
kwiaty", dlatego czasem woli doło-
żyć dodatkowy liść do bukietu i
stracić przysłowiową złotówkę, by
wiedzieć, że klient będzie zadowo-
lony. Bowiem zadowolony klient z
pewnością wróci i być może przy-
prowadzi kolejnych. A bukiety z
kwiaciarni "Youcca" przygotowy-
wane są z sercem i to naprawdę
widać.
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