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Przyjaciel Antoine’a

P

rzyjacielem Antoine’a był łaski mistrz
grzebienia i nożyczek, Henryk Wesoły.
Urodził się 15 grudnia 1916 roku. Po-

chodził ze średniozamożnej wielodzietnej rodziny. Wcześnie stracił ojca i musiał podjąć pracę, by
zapewnić młodszemu rodzeństwu byt.
Imał się różnych zawodów, aż wreszcie w 1928
roku został pomocnikiem fryzjera w zakładzie
niejakiego Idasiaka w Łasku. Po pięcioletniej
praktyce i zdaniu cechowych egzaminów otworzył
w 1933 roku swój pierwszy salon. Był to wtedy jeden z wielu zakładów fryzjerskich w mieście i choć
konkurencja była dość duża, to właśnie Wesoły
jako pierwszy w Łasku wprowadził trwałą ondulację, która reklamowana przez filmowe gwiazdy,
Mistrz Wesoły przy pracy

była wtedy bardzo pożądana przez kobiety.
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Ondulacja, z francuskiego ondulation, znaczy tyle, co ‘falowanie’. To zabieg fryzjerski
polegający na zmianie formy i struktury włosów przez nałożenie na nie płynu alkalicznego i nadaniu im nowego kształtu za pomocą wałków. Ondulację wykonywano przed
wojną na ciepło, gdyż wysoka temperatura przyśpieszała ten proces.
Gdy wybuchła II wojna światowa, Henryk Wesoły zostawił zakład i jak podaje w swojej
książce Poczet znanych postaci Ziemi Łaskiej Jerzy Witaszczyk, przeniósł się do pobliskiego Okupa, a nawet przez pewien czas się tam ukrywał. Po wejściu do Łasku Sowietów, już
wiosną 1945 roku, otworzył salon na rogu ulic Konopnickiej i Żeromskiego. Zaczął też
udzielać się społecznie. W 1946 roku powstał w Łasku Powiatowy Związek Cechów Rzemieślniczych, którego zarząd tworzyli: Henryk Wesoły, Franciszek Łyżwa, Jan Zubrzycki, Tadeusz Kulesza i Józef Iwanowski. Wtedy Wesoły poznał młodszą o sześć lat Łucję
z Gabryelskich i 27 października tego samego roku ożenił się z nią. Po kilku latach na
świat przyszła dwójka ich dzieci: syn, który po ojcu dostał imię Henryk, i córka Jolanta.
Ojciec często właśnie na jej głowie eksperymentował z nowymi uczesaniami. To właśnie
Jola, pierwsza w Łasku, dumnie nosiła na swojej głowie fryzurę à la Monica Vitti.
Zakład szybko stał się renomowanym salonem fryzjerskim w mieście, a pan Henryk
kupił na rynku (obecnie pl. 11 Listopada) dom i w nim na parterze ulokował swój salon.
Łascy rzemieślnicy kultywujący tradycje katolickie na budynku Wesołego przygotowywali ołtarz na procesję Bożego Ciała, a on sam najczęściej uczestniczył wtedy jako jeden
z liturgicznej asysty.
W latach 1969–1975 wielokrotnie brał udział w miejscowych, wojewódzkich i ogólnopolskich pokazach fryzjerskich. Jako mistrz fryzjerstwa damskiego i męskiego, będąc
członkiem klubu fryzjerów przy Izbie Rzemieślniczej w Łodzi, wyszkolił wielu adeptów
tego zawodu. Brał udział w kilku konkursach zagranicznych, między innymi w Pradze,
Budapeszcie i Paryżu. Na tym ostatnim w 1969 roku nagrodzono go dyplomem specjalnym.
Gdy w 1970 roku mistrz grzebienia Antoni Cierplikowski, znany w świecie jako Antoine, powrócił z Francji do rodzinnego Sieradza, zaczął za namową tamtejszego fryzjera
Czesława Adamiaka organizować konkursy fryzjerskie. Na jednym z nich Henryk Wesoły
poznał mistrza i szybko się z nim zaprzyjaźnił. Dzięki tej współpracy wiele fryzur pana
Henryka trafiło do krajowych i europejskich żurnali mody. Antoine szybko go docenił
i promował jego oryginalne pomysły na swoich pokazach. Do historii przeszedł jeden
z nich, który odbył się w 1973 roku w sali Filharmonii Łódzkiej. Otóż Wesoły zdumionym
jurorom pokazał fryzurę à la dama z czasów stanisławowskich. To wydarzenie zostało
utrwalone na fotografii przedstawiającej obu mistrzów pracujących nad fryzurą wybranej modelki. Rok później szokowało słynne uczesanie modelki łódzkiej „Telimeny” na
Monę Lizę. A z innego pokazu zachował się przechowywany dziś w łaskim muzeum
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Henryk Wesoły ze swoimi modelkami

Jolanta Wesoła uczesana
jak Monica Vitti

dyplom mistrza Henryka podpisany osobiście przez Antoine’a. Paryski mistrz wizytował
salon Wesołego w Łasku, a pan Henryk często bywał w odwiedzinach u Cierplikowskiego
w Sieradzu. Na sieradzkich pokazach prezentował fryzury zarówno dzienne, jak i wieczorowe oraz fantazyjne na specjalne okazje.
Sława Wesołego zaczęła ściągać do Łasku wiele pań żądnych fryzury w wykonaniu
przyjaciela Antoine’a. Salon pracował więc na pełnych obrotach i wykonywał wszelkie
fryzjerskie usługi. Z lat 70. zachował się ich cennik. I tak ondulacja żelazkowa kosztowała
wtedy 13 zł, wodna zwykła 20 zł, ale już na gorąco 60 zł, a jeśli któraś z pań preferowała
ondulację na zimno, to musiała za nią zapłacić całe 110 zł. Inne usługi, na przykład lakierowanie włosów, mycie głowy z suszeniem czy uczesanie w kok na sucho, oscylowały
w granicach kilkunastu złotych. Były też usługi męskie, a wśród nich najtańsze strzyżenie
brody – tylko 2 zł, ale nikt z łaskowian nie pamięta, by kiedykolwiek jakiś mężczyzna
„dopchał” się na fotel u mistrza obok kobiet.
Za ciężką, ale solidną i wieloletnią pracę Henryk Wesoły oraz jego żona, która pomagała mu wprowadzać fryzjerskie nowinki, zyskali powszechny szacunek i wdzięczność
mieszkańców Łasku. Wesoły otrzymał wiele odznak i wyróżnień, między innymi Honorową Odznakę Rzemiosła i Złoty Medal im. Jana Kilińskiego za zasługi dla Polskiego
Rzemiosła.
Swojego przyjaciela Antoine’a przeżył o prawie 20 lat. Zmarł 17 marca 1995 roku.
Został pochowany na miejscowym cmentarzu. Pamięć o nim żyje w Łasku do dziś.
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