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GABRIELA PIOTRA BAUDOUINA
1736 – 2011

Francuski misjonarz
Gabriel Piotr Baudouin
(1689 – 1768) przybył do
Warszawy w 1717 r. w
grupie Księży Misjonarzy i
Sióstr Miłosierdzia.
Założone przez św.
Wincentego à Paulo we
Francji w XVII w.
zgromadzenia misyjne
miały na celu opiekę nad
najsłabszymi, ubogimi,
chorymi i umierającymi w
Kopia fragmentu obrazu olejnego
imię ewangelicznej zasady
W. Orłowskiego z 1790 r.
„cokolwiek uczyniliście
przedstawiająca Ks. G. P.
jednemu z tych braci
Baudouina i Szpital Dzieciątka
Moich najmniejszych, Mnie
Jezus przy Pl. Wareckim
uczyniliście”.

ROK 1736
Ksiądz Baudouin poza pełnieniem wielu funkcji
duchownych (m. in. spowiednika Sióstr Miłosierdzia,
wykładowcy i rektora w Seminarium przy kościele Świętego
Krzyża, prokuratora prowincji polskiej Zgromadzenia Księży
Misjonarzy) zaangażował się w działalność charytatywną. Był
inicjatorem, organizatorem i pierwszym rektorem Domu
Podrzutków, a następnie Szpitala Generalnego w Warszawie.
W 1746 r. zrezygnował ze wszystkich pełnionych dotychczas
funkcji, by poświęcić się wyłącznie pracy na rzecz dzieci
porzuconych.
Zmarł w Szpitalu Generalnym w Warszawie w opinii świętości.
Założony w 1736r. jako Szpital Podrzutków im. Dzieciątka
Jezus, dzisiejszy Dom ks. Baudouina, jest najstarszą,
nieprzerwanie działającą instytucją opiekuńczą w Polsce.

Kościół św. Krzyża uwidoczniony na rycinie Canaletta z 1778 r.

ROK 1742
Matki pozostawiające dziecko w instytucji do tego
przeznaczonej nie były pociągane do odpowiedzialności
karnej. „Kiedy kto dziecię na ustronie porzuca, gdzie łatwo
dziecię takowe umierać może, takowy wieżą na kilka lat
ukarany być powinien. Oddający dziecię na miejsce od
urzędu wyznaczone od wszelkiej kary uwalnia się” głosiła
ustawa sejmowa z 1742 r., mająca na celu zapobieganie
dzieciobójstwu.

Wychowankowie Domu to dzieci znalezione, porzucane
na ulicach, pozostawiane u wrót kościołów, „składane do
koła”, powierzane pieczy zakładu „za ofiarą”, a także „dzieci
sekretne”, których tożsamość nie mogła być ujawniona.
W czasach, gdy posiadanie dziecka przed- czy
pozamałżeńskiego było hańbą, matka mogła w tajemnicy
pozbyć się dziecka. „Koła podrzutków”, istniejące w
większości zakładów opiekuńczych w ówczesnej Europie,
gwarantowały matkom anonimowość.

„Koła podrzutków” i „krata” do XIX wieku w Europie były
sposobem anonimowego powierzania dziecka opiece

Osoba pozostawiająca niemowlę wkładała je do
zainstalowanego w murze lub bramie zakładu obracającego
się koła lub skrzynki, na sygnał dzwonka z drugiej strony
muru odbierała niemowlę siostra. W niektórych zakładach
dzieci przyjmowano przez okratowane okno w murze, w
innych miejscem do tego przeznaczonym była chrzcielnica.
W momencie pozostawienia dziecka odpowiedzialność za
jego życie, troskę o jego utrzymanie i wychowanie
przejmowała instytucja. W Szpitalu Dzieciątka Jezus koło
podrzutków zlikwidowano dopiero w 1871 r. Mimo to nadal
większość wychowanków Domu stanowiły dzieci porzucone.

Szpital mieścił się w
dwupiętrowej, murowanej
kamienicy na Krakowskim
Przedmieściu, naprzeciwko
kościoła św. Krzyża.
Organizacja zakładu
wzorowana była na paryskim
Hôpital des Enfants Trouvés
założonym w XVII. w przez
św. Wincentego à Paulo.
W Warszawie dzieło pomocy dzieciom ksiądz Baudouin
prowadził wspólnie z Siostrami Miłosierdzia, popularnie
zwanymi szarytkami. Siostry mieszkały i pracowały
w Domu do 2003 r.

Opiekę nad niemowlętami powierzano mamkom, mieszkającym
w zakładzie. Były to kobiety znajdujące się w trudnej sytuacji
życiowej. W zamian za mieszkanie i utrzymanie karmiły poza
własnym, także cudze dzieci. Dzieci przekazywano także na
odpłatne wychowanie obcym rodzinom.
Kobiety przyjmujące dziecko „do piersi”
albo „na garnuszek”, a później także „w
bezpłatne wychowanie” były
pierwowzorem dzisiejszych rodzin
zastępczych. Nadzór nad rodzinami
sprawował zakład. Dzieci w wieku
szkolnym wracały do placówki, gdzie
uczono je czytania, pisania i
rachunków. Dorastające dziewczęta
kierowano na służbę, a chłopców do
nauki rzemiosła.

„Opiekun Domowy” 1865, nr 27

ROK 1746
Zadaniem Domu było nie tylko ratowanie przed
śmiercią bezdomnych, porzuconych dzieci, ale także ich
wychowanie i wykształcenie, tak by umożliwić im
samodzielne życie. Wychowankami zakładu były przede
wszystkim dzieci pozamałżeńskie. W ówczesnej Polsce i
Europie miały one status dzieci „nielegalnych”,
pozbawionych prawa do nazwiska, zamieszkania, pracy.
W dążeniu do zapewnienia wychowankom Domu
miejsca w społeczeństwie udało się księdzu
Baudouinowi uzyskać w 1746 r. przywilej królewski
przyznający im wszelkie prawa dzieci legalnych.

„ August III, Z Bożej łaski Król Polski, (…)
zgodnie z tym naszym przywilejem na
mocy naszej władzy oznajmiamy, że z
owych dzieci zdejmujemy wszelką
niesławę i pragniemy, aby wszędzie były
uważane za prawnie zrodzone, i
ustanawiamy, by cieszyły się tymi samymi
prawami, wolnościami i przywilejami,
jakimi w swym położeniu cieszą się dzieci
prawowite. I tak, jak każdy będzie miał
autentyczne świadectwo swej nauki (…);
ta sama osoba może zgodnie ze swoją wolą ćwiczyć się tak w
rzemiośle wojskowym, jak i w zajęciach cywilnych, może
żądać dobrego traktowania, zajmować się sztukami
wyzwolonymi i naukami technicznymi, a także kupiectwem i
jakimi chce dozwolonymi i uczciwymi pracami (…)”.

Doniesienie o „ceremonii złożenia pierwszego kamienia na
fundamenta domu dla podrzutków” w „Kuryerze Polskim”
z 31 lipca 1754 r.

ROK 1757
Wobec rosnącej liczby przyjmowanych dzieci
rozpoczęto w 1754 r. budowę nowej siedziby Szpitala.
Na fasadzie Domu umieszczono werset z Księgi
Psalmów „Oyciec moy i matka moya opuścili mię, ale
Pan przyjął mię”. W 1757 r. dzieci zostały przeniesione
do nowego, znacznie obszerniejszego budynku
mieszczącego się przy pl. Wareckim. Rozbudowa
Szpitala trwała do 1764 r. z zamysłem przekształcenia
dotychczasowej instytucji w Szpital Generalny,
mieszczący poza Domem Podrzutków, oddziały dla osób
chorych, niepełnosprawnych, upośledzonych, ubogich.
Ówczesne europejskie szpitale były raczej przytułkami
niż zakładami leczniczymi, umieszczano w nich zarówno
chorych, jak i potrzebujących opieki.

Widok Szpitala Dzieciątka Jezus (akwarela Z. Vogla z 1786 r.)

ROK 1761
Wydane przez króla Augusta III w 1758 r. oraz w 1761 r.
akty erekcyjne powołujące Szpital Generalny im. Dzieciątka
Jezus były pierwszą próbą scentralizowania i uporządkowania
szpitalnictwa w Warszawie. Na mocy królewskiego aktu
Szpitalowi zagwarantowano stałą roczną kwotę z dochodów
kopalni soli w Wieliczce i Bochni; były to pierwsze „publiczne”
finanse przeznaczone na potrzeby Szpitala. Jako organ
nadzorujący powołano Radę Opiekuńczą, złożoną z osób
świeckich i duchownych. Dożywotnim rektorem Szpitala
został ksiądz Gabriel Piotr Baudouin.

Akt erekcyjny z 1761 r., w którym Król August III zdecydował
o przekształceniu Domu Podrzutków w Szpital Generalny

„ (…) Wszem wobec i każdemu z osobna, komu by o tym
wiedzieć należało, do wiadomości podajemy: (…)umyśliliśmy za
radą senatorów i ministrów przy boku naszym będących bez
dalszej odwłoki przy pomienionym Szpitalu Dzieci podrzuconych
Szpital Generalny erygować i założyć (…) chcąc najprzód, aby
do pomienionego Szpitala dzieci wszystkie podrzucone bez
braku wiecznemi czasy przyjmowane były i w nim do lat
przyzwoitych wychowanie miały. Po wtóre, aby do tegoż
Szpitala przyjmowani byli ubodzy, chorzy po ulicach leżący (…).
Po trzecie, aby do niego przyjmowani i zabierani, i w nim z
opatrzeniem należytym zamknięci byli wszyscy żebracy po
ulicach i przedmieściach warszawskich włóczący się. Po
czwarte, aby do niego przyjmowani i w nim przyzwoicie
opatrywani byli ślepi, paralitycy i insi kalecy, o których uleczeniu
nie masz nadziei. Po piąte na ostatek, aby w nim zamknięci
i wszelkimi potrzebami opatrywani byli głupi i szaleni, którzy by
od rodziców lub krewnych swoich trzymani i opatrywani być nie
mogli (…)”

Szpital Generalny był nie tylko domem dla najmłodszych, ale
również miejscem dla osób chorych, niepełnosprawnych,
ubogich

ROK 1804
Duża śmiertelność dzieci stanowiła najpoważniejszy
problem w historii instytucji opiekuńczych w Europie.
Głównymi przyczynami śmierci były choroby układu
pokarmowego i oddechowego oraz choroby zakaźne.
Przeprowadzane inspekcje wskazują na niedożywienie
spowodowane zbyt małą liczbą mamek, nieodpowiednie
warunki sanitarne, przepełnienie zakładu, niedostatki
opieki medycznej. W Szpitalu Generalnym w Warszawie
stanowisko lekarza wprowadzono dopiero w 1804 r., do
tego czasu szpital korzystał z doraźnej pomocy lekarzy,
udzielanej charytatywnie.

Wobec niewystarczającej liczby mamek ponawiano próby
sztucznego dokarmiania dzieci, które kończyły się zazwyczaj
niepowodzeniem. Niemowlęta karmiono mlekiem krowim,
kozim, kleikiem ryżowym, chlebem z wodą.
„Chętnie zgłodniałe niemowlęta
przyjmowały ten posiłek wlewany im do
buzi, nieraz uspokajały się, przestawały
wrzeszczeć, lecz zawsze po dniach kilku,
a niekiedy i prędzej brzuszek ich wzdymał
się, dostawały biegunki, chudły i były nie
do poznania. Szczęśliwe były spomiędzy
nich te, które zdołały jeszcze dostać się
do kobiet wiejskich i natrafić na zdrowe i
pokarmiste mamki (…)”.

Szpital Generalny w drugiej połowie XIX wieku był jednym
z najnowocześniejszych szpitali w Europie

ROK 1838
W roku 1838 na mocy ukazu cara
Mikołaja I Szpital został przekazany spod
zarządu Kościoła zarządowi miasta.
Księża Misjonarze pełnili od tej pory
wyłącznie posługę duchową. Siostrom
Miłosierdzia pozostawiono prawo do
opieki nad chorymi i dziećmi, bez udziału
w zarządzie zakładem.
Zasadniczą reformę Szpitala przeprowadził Aleksander
Le Brun, lekarz ordynujący, a od 1840r. pierwszy w jego
dziejach lekarz naczelny. Zmieniono system
przyjmowania dzieci z anonimowego na jawny.

Wprowadzono zasadę indywidualnego oznaczania dzieci
poprzez medalik zawieszany na szyi, tak by zapewnić im
tożsamość. Pobyt dzieci w zakładzie skrócono, po diagnozie
stanu zdrowia i zaszczepieniu ospy, jak największą liczbę
dzieci powierzano na odpłatne wychowanie rodzinom, w
których często pozostawały do pełnoletniości.
Za czasów Aleksandra Le Bruna podjęto
przebudowę i reorganizację Szpitala, m.
in. otworzono pierwszą w Warszawie
salę operacyjną. Wprowadzono karty
obserwacji chorych, codzienne obchody
lekarskie, ustanowiono funkcję lekarza
miejscowego, tj. mieszkającego w
szpitalu.

ROK 1901
Budowa kolejnej, trzeciej lokalizacji Szpitala trwała od
1896 do 1901 r. Dawne zabudowania w trójkącie ulic
Świętokrzyska – Zgoda – Pl. Warecki rozebrano,
pozostawiając jedynie wewnętrzną kaplicę, zniszczoną
podczas II wojny światowej. Nowych budynków było ponad
20. Stanowią one do dziś kompleks zabudowań
szpitalnych. Dla dzieci przeznaczono trzy wydzielone
budynki przy ul. Nowogrodzkiej 75, największy z nich jest
nadal siedzibą Domu Dziecka im. Ks. G.P. Baudouina.

Trzecia siedziba Domu przy ul. Nowogrodzkiej jest
schronieniem dla dzieci od 1901 r.
( zdjęcie wykonane po zakończeniu budowy)

W 1901 r. w największym budynku umieszczono
niemowlęta z mamkami, w drugim dzieci starsze, w
trzecim dzieci chorujące na choroby zakaźne.
Jednocześnie zmieniono nazwę placówki na Dom
Wychowawczy księdza Baudouina. Przeniesienie Domu
było jednocześnie jego oddzieleniem i uniezależnieniem
od szpitala Dzieciątka Jezus. Odseparowanie dzieci od
chorych i dorosłych, poprawa warunków sanitarnohigienicznych, dobry stan techniczny nowych budynków
przyczyniły się do zmniejszenia śmiertelności. Istotnym
wydarzeniem było otwarcie w 1910 r. pierwszej kuchni
mlecznej w Warszawie, przystosowanej do robienia
posiłków dla niemowląt.

Dom Ks. Baudouina w okresie międzywojennym

Dzieci w wieku przedszkolnym latem 1931 r. w filii Domu
Baudouina w Otwocku

ROK 1933
Zmiany prawne umożliwiające udzielanie pomocy
samotnym matkom i dochodzenie ojcostwa dały szanse
na wychowanie dzieci pozamałżeńskich w rodzinach.
Przekształcenie zakładu z Domu dla Dzieci Porzuconych
w Dom dla Dzieci i Matek przeprowadzono w
dwudziestoleciu
międzywojennym,
gdy
placówką
kierował lekarz pediatra, dr Józef Lubczyński.

Niemowlęta z matkami na tle głównego budynku Domu

W 1933 r. utworzono Biuro Opieki Przyzakładowej
zajmujące się opieką nad rodzącymi w warszawskich
szpitalach kobietami znajdującymi się w trudnej sytuacji
życiowej, poszukiwaniem matek i ojców dzieci
porzucanych,
kierowaniem
dzieci
pozbawionych
kontaktu z rodziną do adopcji. O ile wcześniej do zakładu
przyjmowano wyłącznie mamki-karmicielki, teraz znaleźć
tu schronienie mogła każda potrzebująca pomocy
kobieta z niemowlęciem. Dotychczasowe „mamki”
uzyskały status „matek” dający im prawo do opieki nad
własnym dzieckiem.

Matki przebywające w Domu nie płaciły za swoje
utrzymanie, nie ponosiły też kosztów utrzymania dziecka.
Do ich obowiązków należała opieka nad dzieckiem
własnym i innymi dziećmi, prace porządkowe na terenie
zakładu, uczestniczenie w zajęciach praktycznych w
kuchni, szwalni, pralni oraz w pogadankach dotyczących
pielęgnacji
wychowania dziecka.
Analfabetki iuczono
czytania i pisania.
Matki odchodzące
z zakładu razem ze
swoimi dziećmi
otrzymywały
pomoc finansową,
pierwowzór zasiłku
rodzinnego

ROK 1936
W 1936 r. przy Domu otworzono pierwszy w
Warszawie kurs dla opiekunek dziecięcych prowadzony
przez
Warszawskie
Towarzystwo
Medycyny
Zapobiegawczej. Kurs stworzony dla starszych
wychowanek zakładów opiekuńczych dawał im szansę
na zdobycie kwalifikacji zawodowych i pracy. Dziewczęta
mieszkały i uczyły się w zakładzie. Absolwentki
zatrudniano chętnie w instytucjach opieki nad dziećmi i w
rodzinach warszawskich mieszczan.

W latach trzydziestych w Domu Baudouina odbywały
się kursy opiekunek dziecięcych

Mimo wybuchu wojny przy Domu co roku
rozpoczynała kurs nowa grupa dziewcząt. Po wojnie kurs
piastunek przekształcono w Szkołę Zawodową, a
następnie Liceum Medyczne Opiekunek Dziecięcych,
które mieściło się w jednym z budynków Domu Ks.
Baudouina.

LATA 1939 - 1945
W czasie II wojny światowej Dom działał
nieprzerwanie. Chociaż w wyniku działań wojennych nie
zginęło żadne dziecko, to jednak wiele zmarło na skutek
chorób. Wojenna codzienność związana była nie tylko z
niepewnością i strachem, ale także z brakiem żywności,
mleka, opału, środków higienicznych, leków. By
zabezpieczyć potrzeby dzieci w wydzielonej części
ogrodu siostry prowadziły małą hodowlę trzody i drobiu;
uruchomiono też własną produkcję makaronu.

Zabudowania Domu od strony podwórza po bombardowaniu
1 września 1942 r.

We wrześniu 1939 r. i w sierpniu 1944 r. ogród Domu
zamienił się w cmentarz, na którym chowano żołnierzy,
cywili i wychowanków, zwłaszcza niemowlęta. Podczas
bombardowania miasta w 1939 r. i Powstania
Warszawskiego dzieci tygodniami mieszkały w piwnicach
zakładu. W tym okresie Dom pełnił także rolę
prowizorycznego szpitala, gdzie opatrywano rannych. W
latach wojny dzieci wraz z personelem przeżyły
kilkakrotne ewakuacje, ostatnią pod koniec sierpnia 1944r.
( „Wszystkie dzieci zaopatrzone są w podręczną bieliznę,
ubranko i opatrunek. Każde ma przymocowany znak
rozpoznawczy z imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia,
numerkiem”). Dom został wówczas ewakuowany do
fabryki jedwabiu w Milanówku, a stamtąd do Kowańca pod
Nowym Targiem. W każdym kolejnym miejscu codzienne
życie Domu trzeba było organizować od podstaw. Do
Warszawy dzieci wróciły dopiero we wrześniu 1945r.
Budynek jako jeden z niewielu w mieście ocalał.

Dr Maria Wierzbowska, kierująca Domem
w czasie Drugiej Wojny Światowej, została
odznaczona pośmiertnie medalem
Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata oraz
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski za ratowanie dzieci żydowskich.
W oświadczeniu Instytut Yad Vashem
podkreśla, że jest to medal przyznany także
anonimowym pracownikom Domu.
„Jak wskazują relacje i dokumenty przedstawione Instytutowi,
jest pewne, iż w ratowaniu dzieci żydowskich brał czynny
udział personel Domu Dziecka im. Baudouina, nie mniej jest
bardzo trudno obecnie wskazać każdą z zaangażowanych
osób, dlatego też medal przyznany Pani Marii Wierzbowskiej
jest medalem przyznanym tym wszystkim, którzy pozwolili
realizować dzieło ratowania dzieci żydowskich i pomagali Pani
Marii Wierzbowskiej w jej heroicznej pracy”.

19 lipca 2006 r. Instytut Yad Vashem przyznał dr Marii
Wierzbowskiej medal Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata

Przyjmowane do Domu dzieci żydowskie wpisywano
w dokumentach zakładu pod przybranym nazwiskiem.
Wpisy robiono ołówkiem, a nazwisko brano w cudzysłów.
Był to znak rozpoznawczy, o którym wiedziało tylko kilku
najbardziej zaufanych pracowników. Dzieci te starano się
w miarę możliwości umieszczać jak najszybciej w
zakładach podwarszawskich, które rzadziej niż Dom
Baudouina były kontrolowane przez Niemców. Trudno
ocenić dokładną liczbę dzieci ukrywanych w zakładzie.
W dniu 22.02.2007 r. podczas uroczystości
odznaczenia dyrektor Marii Wierzbowskiej obecnych było
kilkanaście osób spośród Ocalonych.

Życie codzienne w Domu Ks. Baudouina po 1945 r.

Po wojnie instytucje opiekuńcze podzielono na
zakłady dla dzieci do lat 3 oraz dla dzieci starszych. Dom
ks. Baudouina uznany za placówkę dla dzieci młodszych
od 1945 r. do 1992 r. był medyczną instytucją systemu
opieki nad matką i dzieckiem. Już w 1945 r. starszych
wychowanków przekazano do innych zakładów.

Wprowadzone w 1950 r. zmiany w prawie rodzinnym
zrównujące prawa dzieci małżeńskich i pozamałżeńskich
zmieniły w istotny sposób kategorie przyjmowanych
wychowanków. W latach pięćdziesiątych zniknęła dominująca
dotychczas grupa dzieci porzuconych.
Większość dzieci umieszczano
teraz na prośbę rodziców,
zazwyczaj niezamężnych matek.
W tym okresie Dom aktywnie
uczestniczył w programie walki
z gruźlicą, stanowiącą wówczas
chorobę społeczną. Do placówki
przyjmowane były nadal matki
karmiące, znajdujące się w trudnej
sytuacji życiowej oraz kobiety
w ostatnich miesiącach ciąży.

ROK 1993
Dopiero w latach dziewięćdziesiątych, gdy domy dla
małych dzieci przejęło Ministerstwo Edukacji, znacząco
zwiększono personel pedagogiczny oraz zmniejszono
liczebnie grupy, co umożliwiło zindywidualizowanie pracy
z dziećmi.
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Średnia roczna liczba dzieci Domu Ks. Baudouina w
dekadach XVIII, XIX, XX, XXI wieku

Obecnie Dom Ks. Baudouina jest ogniwem systemu
pomocy społecznej dziecku i rodzinie. Łączy zadania
placówki interwencyjnej, socjalizacyjnej i specjalistycznej
dla dzieci niepełnosprawnych i chorych. Przyjmuje dzieci
do lat 3 (starsze zgodnie z zasadną nierozdzielania
rodzeństwa) oraz małoletnie matki z dziećmi. Dom
dysponuje 4 mieszkaniami filialnymi dla dzieci oraz
mieszkaniem chronionym dla usamodzielnianych matek
na terenie Warszawy. Od 2011 r. działa tu również
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dziennego dla
małych dzieci. Personel Domu stanowią wychowawcy,
opiekunki, pokojowe, pielęgniarki, lekarze, psycholodzy,
rehabilitanci, logopedzi, pracownicy socjalni oraz
pracownicy administracji i obsługi.

Dom im. Ks. G. P. Baudouina obecnie

„Historia tego Domu to historia dzieci opuszczonych i dzieje
pomocy, jakiej im udzielano. Źródła do dziejów tego Domu to
przede wszystkim zapisy dotyczące instytucji, dokumenty, akty
prawne, przywileje, obowiązki i zadania, sprawozdania i liczby.
(…) inny nurt historii tego Domu zapisuje się zupełnie gdzie
indziej, składa się z krótkich, ale ważnych śladów osobistej
historii wielu ludzi – naszych wychowanków. I choć zapisy w
doświadczeniach i przeżyciach ludzi, których losy zaprowadziły
pod dach Domu ks. Baudouina, to zaledwie okruchy
wspomnień z krótkiego okresu najwcześniejszego dzieciństwa,
nie można pominąć ich wagi i znaczenia – jako tych, które
kształtują pierwotną więź, poczucie bezpieczeństwa, ufność i
tożsamość; są fundamentem życia emocjonalnego i relacji
społecznych. Dlatego znając długą historię Domu pamiętać
musimy, że istota naszej pracy to codzienna uważna obecność
przy każdym dziecku, które do nas trafia, to każda chwila
spędzona z nim, życzliwość i pomoc w zrozumieniu tego, co
wydarza się wokół. Bo te właśnie chwile składają się na historie
osobiste wychowanków – tworzą inny nurt dziejów Domu
Baudouina.”

