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Oddała 60 cm włosów
Przez ostatnie piętnaście lat zapuszczała włosy, a kiedy osiągnęły już długość niemalże metra,
postanowiła je ściąć i… oddać osobom chorym na nowotwory. Dziś zachęca innych, by też
zdecydowali się na taki krok.

Marzena Rydlewska z Popowa
Wonieskiego ostatni raz krótkie
włosy miała w 2001 roku. Potem po-
stanowiła je zapuścić. W czasie kil-
kunastu lat podcinała tylko
końcówki. W czerwcu ubiegłego
roku postanowiła, że włosy zetnie.
Początkowo chciała ścięte końce
przerobić na dopinkę. Nie znalazła
jednak osoby, która by coś takiego
robiła.

- Proponowano mi, żebym włosy

sprzedała. To jednak nie było to, o

czym marzyłam - opowiada Ma-
rzena Rydlewska.

Na początku roku mąż pani Ma-
rzeny - Paweł znalazł w internecie
informację, że w Lesznie organizo-
wana jest akcja "Daj Włos", która
polega na tym, że w salonie fryzjer-
skim ścina się minimum 25 centy-
metrów włosów, które za zgodą
właściciela nieodpłatnie przezna-
czane są na wykonanie peruk dla
osób chorych po chemioterapii. Pa-
cjenci oddziałów onkologicznych
peruki wykonane z włosów odda-
nych podczas akcji "Daj Włos"
otrzymują nieodpłatnie.

Utrata włosów to coś, czego
kobiety boją się nawet bardziej
niż bólu związanego z chemiote-
rapią. Narodowy Fundusz Zdro-
wia nie refunduje peruk z
naturalnych włosów. A to właśnie
one, dobrze dobrane i dopaso-
wane pomagają zaakceptować
chorym stan rzeczy, poprawiają
samopoczucie, a tym samym
dają siłę do dalszej walki. 

- Pomyślałam, że to dobry po-

mysł - zmienię fryzurę i pomogę

innym. Zgłosiłam się. Okazało się,

że chętnych osób było tak dużo, że

salon nie był w stanie przyjąć

wszystkich. Załapałam się na listę

kandydatów jako ostatnia osoba.

Pani Marzena pojechała na
umówiony termin. Fryzjerka po-
mogła wybrać jedną z czterech no-
wych fryzur. Klientka nie chciała
ścinać włosów bardzo krótko, gdyż
obawiała się dużej zmiany. Jednak
spośród wszystkich osób, które
wzięły udział w tej akcji oddała naj-
dłuższe kosmyki. Włosy po ścięciu
mierzyły 60 centymetrów. Na głowie
pozostała jeszcze trzydziestocenty-
metrowa czupryna.

Fryzjerka zaplotła pięć warko-
czów, które zostały obcięte. Pozos-
tałe włosy podcięła i ułożyła zgodnie
z wybraną fryzurą. Klientka sko-
rzystała też z bezpłatnego masażu
głowy oraz pleców. W ramach akcji
wykonano też makijaż i sesję zdję-
ciową.

Pani Marzena mówi, że wyszła z
salonu lżejsza i szczęśliwa. Za-
chęca wszystkich zainteresowa-
nych do oddania włosów na rzecz
chorych. Sama deklaruje, że już za-
puszcza włosy, aby wziąć udział w
kolejnej takiej akcji. 

Peruki z włosów naturalnych
charakteryzują się tym, że włosy
można przyciąć i układać zgod-
nie z własnymi potrzebami i upo-
dobaniami. Najważniejsze jest
jednak to, że dają wsparcie w co-
dziennym funkcjonowaniu i wy-
wołują lepsze samopoczucie u
chorych na nowotwór. Akcja "Daj
Włos" trwa już z powodzeniem
kilka lat dzięki ludziom, którzy
zdecydowali się przekazać swoje
pieczołowicie zapuszczane

włosy. 
Tak jak każda pacjentka potrze-

bująca peruki ma swoją historię, tak

i za każdym centymetrem przeka-
zanych włosów kryje się historia
darczyńcy.


