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Mój Dziadek lekarz dr Franciszek Rost zachwycony pięknym klimatycznym
Puszczykowem kupił w 1938 roku dom przy ulicy Dworcowej 22. (obecnie apteka W
STARYM DOMU ). Wkrótce rozpoczął remont i urządzanie pięknego ogrodu.
Dziadkowie razem z dziećmi zamierzali tu spędzać letnie wakacje. Z opowiadań mamy
Barbary, wiem że często korzystali z kąpieliska i plaży nad Wartą i odpoczywali
spacerując w pobliskim lesie. Jednak nadchodząca wojna nie dała Dziadkom długo
cieszyć się Puszczykowskim letniskiem . Dziadek został zmobilizowany i w 1939 roku
wyruszył na wojnę. W bliżej nie znanych okolicznościach dostał się do niewoli
sowieckiej i wiosną 1940 roku został zamordowany w Katyniu.
Dom
w
Puszczykówku
przechodził różne koleje losu,
mieszkali w nim różni lokatorzy,
budynek i ogród zostały bardzo
zaniedbane.
Mimo
wielu
przeszkód moim Rodzicom udało
się dom odzyskać i w 1951 roku
przeprowadzili kolejny remont i
zaadoptowali
budynek
z
letniskowego na całoroczny.
Zostało
założone
centralne
ogrzewanie i bieżąca woda.

Dom na Dworcowej dawniej

W tym domu ja i mój brat Roman spędziliśmy dzieciństwo i młodość. Tu w
Puszczykówku uczęszczaliśmy do szkoły podstawowej, a potem do liceum. Moi
Rodzice, Barbara i Janusz Świetlikowie mieszkali tu aż do śmierci w 1987 roku. Razem
z mężem i synem Filipem mieszkałam w tym domu jeszcze przez cztery lata aż do
1991 roku, kiedy powstał pomysł założenia apteki.
Po przeprowadzeniu kolejnego remontu budynek został zaadoptowany na aptekę
pod nazwą Apteka "W STARYM DOMU". Mimo wielu prac jakie zostały
przeprowadzone nie udało nam się odnaleźć śladu, który wskazywałby na
rok budowy .
Dom i Apteka w Starym Domu - dzisiaj

Dom i Apteka w Starym Domu – dzisiaj

Pierwsza
wzmianka
o
nieruchomości
przy
ul.
Dworcowej została zapisana w
księdze wieczystej 16 kwietnia
1934 roku. Środkowa część
apteki to dawny dom rodzinny
który
został
dokładnie
odrestaurowany
z
zachowaniem
wszelkich
detali. Zmienione zostały tylko
drzwi (dawniej drewniane,
dzisiaj ze szkła).

Stary dom został rozbudowany o część prawa i lewą (wejścia z poziomu zerowego dla
Pacjentów). Z dawnej świetności letniska w Puszczykówku pozostały stare piękne
drzewa w ogrodzie okalającym aptekę oraz stara furtka, która do dzisiaj prowadzi
Państwa do środkowych drzwi mojego rodzinnego domu.
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