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Cztery pokolenia w stomatologii
Stomatologiczna historia rodziny Bąkowskich
zaczyna się na przełomie wieków XIX i XX, kiedy to Jan Bąkowski (1875-1945) otwiera gabinet
dentystyczny w Koźminie. Niewiele faktów
z tamtych czasów udało się ustalić. Jedna z jego
wnuczek, aktualnie 77 letnia ciocia Rafała Bąkowskiego pamięta, że jako dziecko była w tym
gabinecie. Według jej relacji w poczekalni stała
zielona kanapa i dwa fotele, a w gabinecie fotel
do przyjmowania pacjentów i szklana szafka z lekami.
Jan Bąkowski miał łącznie ośmiu synów.
Z pierwszego małżeństwa z Wandą Fibak sześciu
z których dwóch – Edmund i Alfons poszli w jego ślady. Po śmierci żony ożenił się ponownie
i z drugiego małżeństwa z Eleonorą Gaworską
miał jeszcze dwóch synów, z których najmłodszy
Tadeusz też został dentystą i jako młody adept tej
sztuki uczył się u swojego starszego brata Edmunda. Alfons Bąkowski tak jak jego ojciec był
dentystą w Koźminie, a po nim tradycję rodzinną przejęły obie jego córki: Lidia Bąkowska
– Karbownicka kontynuująca rodzinną praktykę
w Koźminie i Danuta Michalska prowadząca gabinet w Jarocinie. Aktualnie córka Lidii – Karina Sander także jest stomatologiem i prowadzi
gabinet w Dobrzycy. Poznańska linia wywodzi
się od najstarszego syna Jana – Edmunda Bąkowskiego (1904-1988). Jego pierwszym miejscem
pracy jako dentysty była Pogorzela, miejscowość
położona niedaleko Koźmina, skąd dojeżdżał rowerem.
Jeszcze jako kawaler przeniósł się do Zbąszynia gdzie otworzył swój gabinet. W kwietniu 1933 r. ożenił się także z koźminianką Anielą Piotrowską z którą zamieszkał w Zbąszyniu
przy ul. Senatorskiej. Pracował jako dentysta
w tym miejscu do wybuchu
wojny. W 1939r. do leżącego
przy ówczesnej granicy państwa Zbąszynia wkroczyli
Niemcy i zamknęli gabinet,

Jan i synowie – zaznaczeni dentyści

a Edmund przez krótki czas jeździł
do pracy do Poznania. Gdy do Zbąszynia sprowadził się niemiecki dentysta, przejął gabinet a Edmunda zatrudnił u siebie. Dopiero po wojnie
w 1946 r. gabinet powrócił na ul. Senatorską do budynku nr 44, w którym
funkcjonuje do dzisiaj.
W roku 1966 syn Edmunda -Wojciech Bąkowski (1943-2007) ukończył
Akademię Medyczną w Poznaniu i rozpoczął pracę jako Synowie Jana
dentysta w rodzinnym gabi- jowej poradni stomatologicznej w Zbąszyniu,
necie w Zbąszyniu. Równo- a okresowo także w Przemysłowym Zakładzie
cześnie pracował kolejno Opieki Zdrowotnej przy ul. Krańcowej w Poznaw Miejskim Ośrodku Zdro- niu, gdzie pełnił rolę kierownika.
Wielu mieszkańców Podolan i Strzeszyna pawia, Międzyszkolnej Poradni Stomatologicznej i kole- mięta mały rodzinny gabinet w budynku przy ul.
Zakopiańskiej 95, w którym leczyli się przez ponad 20 lat. Powstał w domu państwa Bąkowskich
kilka lat po przeprowadzce na Podolany w 1980 r.
Początkowo przyjmował
w nim pacjentów dr Wojciech Bąkowski ale
od 1991 r. kiedy to jego
syn Rafał Bąkowski kończy studia stomatologiczne to głównie on prowadzi gabinet. W 1994 przeprowadzony zostaje remont, gabinetu, wstawiony nowy unit stomatologiczny i inne sprzęty.
Przyjmuje się tu pacjentów do końca 2011 r.
Wtedy w tym miejscu

Edmund w pracowni dentystycznej

luty 2014 •

Nowy gabinet

ostatecznie gabinet zostaje zamknięty by po tygodniu, zaraz po święcie Trzech Króli 7 stycznia 2012 r. wystartować w nowym sąsiednim budynku przy ul. Zakopiańskiej 91.
Pracują tu wspólnie Rafał Bąkowski specjalista protetyki stomatologicznej i stomatologii

Wojciech, Rafał i Katarzyna w starym gabinecie

ogólnej i jego żona Katarzyna Wójs-Bąkowska specjalista stomatologii ogólnej.
Nowa poradnia składa się z dwóch
gabinetów wyposażonych w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-zabiegowy,
przestronną poczekalnię z rejestracją
i wc dla pacjentów oraz sterylizatorni.
Pomieszczenia są klimatyzowane i dostosowane dla osób nie2013 rok
pełnosprawnych. Na miejscu istnieje możliwość wykonania cyfrowych
zdjęć RTG.
W naszych gabinetach gabinetach kładziemy nacisk na profilaktykę mającą
na celu zachowanie jak najdłużej własnego uzębienia. Regularne wizyty kontrolne, usuwanie kamienia nazębnego oraz
wczesne wykrycie i leczenie próchnicy
zębów i stanów zapalnych mają uchronić
przed kosztownymi uzupełnieniami braków zębowych, a przynajmniej odsunąć
je jak najdalej w czasie.
W trwającym właśnie karnawale – czasie zabaw, balów i spotkań towarzyskich
każdy chciałby pochwalić się pięknym
białym uśmiechem. Dlatego w miesiącu
lutym zapraszamy pacjentów na bezpłatne badania kontrolne stanu uzębienia.
W tym czasie udzielimy też 20% rabatu
na wszystkie zabiegi z zakresu profilaktyki (czyszczenie, skaling, piaskowanie
fluoryzacja) i stomatologii zachowawczej
(wypełnienia zębów).
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