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 Fundacja Babci Aliny została założo-
na przez Ewę i Janusza Holender dla 
upamiętnienia Aliny, ich Mamy i Bab-
ci, która była do ostatnich dni pod 
opieką polskiego hospicjum. - Miesz-
kając za granicą, kiedy Babcia zacho-
rowała na raka nagle zdałam sobie 
sprawę z tego, jak ważna jest pomoc 
hospicyjna – mówi Ewa. – Bez po-
mocy hospicjum i wolontariuszy, bez 
wypożyczonego sprzętu i wsparcia, 
nasza rodzina nie dałaby rady.
 Po śmierci babci Ewa przebiegła pół-
maraton, aby zebrać fundusze dla ho-
spicjum, które pomogło babci Alinie. 
Rok później namówiła ośmiu znajo-
mych, aby przejechali z nią 1000 km 
przez Polskę – na rowerze. Po drodze
odwiedzili hospicja i przekazali nie-
zbędny sprzęt. - Były to czasy przed 
GPS, jechaliśmy z papierową mapą 
i nie wiedzieliśmy, co na nas czeka 
za kolejnym zakrętem – mówi Ewa. 
 A co na nas czekało, to otwarte serca 
podopiecznych, pracowników i wolon-
tariuszy. W jednym hospicjum poczę-
stowano nas górami ciasteczek upie-
czonych przez wolontariuszy, w na-
stępnym czekała na nas orkiestra dęta! 
 Ale to co było dla nas najważniejsze,
to okazja, aby spotkać ekipę hospicjum 

i osobiście podziękować za to, co oni 
robią każdego dnia.
 Dla uczestników była to także oka-
zja, aby poznawać Polskę w sposób 
rzadko dostępny dla turystów. Jadąc 
bocznymi drogami mogliśmy podzi-
wiać piękne lasy, jeziora i góry, ma-
lownicze wioski i ciekawe zakątki. 
 Kiedy wróciliśmy, w skrzynce cze-
kały już emaile od kolarzy, którzy 
chcieli zgłosić się na następny rajd. 
Więc Ewa z tatą Januszem, założyli 
Fundację Babci Aliny i coroczny rajd 
„Przez Polskę dla polskich hospicjów”.
Od siedmiu lat prowadzą rajd i Fun-
dację jako wolontariusze i pokrywają 
wszelkie koszty administracyjne, aby 
wszystkie dary były używane na za-
kup sprzętu dla hospicjów. 
  Dotychczas Fundacja zebrała ponad 
$270000 i przekazała sprzęt 43 hospi-
cjom dla dzieci i dorosłych. Przekaza-
liśmy zarówno rzeczy bardzo podsta-
wowe (opatrunki, cewniki, kremy), jak 
i specjalistyczny sprzęt (łóżka rehabi-
litacyjne, materace przeciwodleżyno-
we, wózki inwalidzkie i podnośniki). 
Pokryliśmy również koszty szkolenia 
wolontariuszy, którzy odgrywają klu-
czową rolę w ruchu hospicyjnym.
- Dzięki darowiznie otrzymanej od 

Fundacji Babci Aliny, hospicjum mo-
że zapewnić nieuleczalnie chorym 
dzieciom możliwość wyjścia ze szpi-
tala i bezpieczną opiekę hospicyjną 
w warunkach domu rodzinnego – 
mówi Anna Niedbała z hospicjum
dla dzieci „Alma Spei” w Krakowie. 
- Wiem, że Babcia Ala byłaby dumna 
z tego, co osiągnęliśmy – dodaje Ewa.
 W tym roku. trasa rajdu, od 25 czerw-
ca do 3 lipca, prowadzi z Wrocławia 
do Krakowa. Ewa od trzech lat miesz-
kanka Vancouver, zachęca wszystkich 
amatorów dwóch kółek do udziału 
w rajdzie. Zobaczysz piękne części 
Polski, spotkasz ciekawych ludzi, na-
bierzesz kondycji i na dodatek pomo-
żesz podopiecznym hospicjów. Jest to 
wspaniała okazja aby połączyć przy-
jemne z pożytecznym!
 
  Więcej informacji znajdziesz na stro-
nie www.fundacjababcialiny.org.pl/
rajd-rowerowy-2016, albo skontaktuj 
się z Ewą info@fundacjababcialiny.
org.pl albo 604-644-9210. A jeśli nie 
kusi Cię jazda na rowerze, to na stro-
nie internetowej możesz także prze-
kazać darowiznę, aby wesprzeć dzia-
łalność Fundacji Babci Aliny.

  23 lipca wyruszy w Wrocławia siódmy rajd „Przez Polskę dla polskich 
hospicjów”. Do uczestnictwa i wspólnego pokonania 1000 km zaprasza 
Was Ewa Holender, mieszkanka Vancouver i współorganizatorka rajdu.

Babcia Alina i 1000 km na rowerze
dla polskich hospicjów

Polonez Tri-City Polish Association
A203-2099 Lougheed Hwy, Port Coquitlam, B.C. V3B 1A8

przypomina, że do 30 kwietnia można nadsyłać prace na konkurs
dla dzieci (do lat 14) i młodzieży (15-25 lat)
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