
Wywiad z panią Marianną Barankiewicz, nagrany w ramach projektu Młodzi 
szukają mistrzów,  

w dniu 14 września 2018 roku, w Pracowni kołder, czyszczenia pierza i puchu, 
usługowego szycia, przy ul. Zielonej 20 w Łodzi 

(prowadząca wywiad Amelia Żychlińska) 

Indeks rozmowy: 

Czy zawód, który Pani wykonuje ma jakąś nazwę potoczną lub oficjalną? [00:13] sposób czyszczenia 
pierza 

Czym się dokładnie Pani zajmuje? [01:20] 

Historia zakładu [01:40] 

Jak przygotowywała się Pani do swego fachu? [02:16] praktyka, egzamin cechowy 

Czy jest zapotrzebowanie na usługi, które Pani oferuje? [03:07] naturalny surowiec jest w cenie 

Ile podobnych zakładów było kiedyś a ile dziś? [03:41] nie będzie następców 

Na jaki czas przypadł okres najlepszej działalności? [04:05] praca od 1991 

Jacy klienci Panią najczęściej odwiedzają? [05:09]  

Jakie zlecenia Pani najczęściej wykonuje? [07:01] pióra darte ręcznie, mieszanka włókien 
sztucznych, przewaga surowców naturalnych [08:14] 

Jak wygląda pranie pierza? [09:00] żywotność pierza, warunki użytkowania, rodzaje pierza [11:54], 
kolory poszewek dawniej i dziś [14:08] 

Najciekawsze zlecenie [14:27] kołdra 2,60 na 3,20 m, kołderki dziecinne, kołdry wełniane, z anilany 

 Skąd biorą Państwo pierze dziś? [16:33] gęsi, darte pierze, owce rasy merynos 

Właściwości pierza i wełny [17:38]  

Co Pani pamięta o początkach zakładu? [18:11] zakłady na Głównej, na Sienkiewicza, zakład 
przedwojenny, rodzinny, na Andrzeja, na Narutowicza zakłady czyszczące pierze 

Jakie umiejętności musi mieć ktoś kto wykonuje takie prace? [19:45] trzeba umieć szyć, mieć 
praktykę w „nasypywaniu” kołdry, różne wagi kołder,   

Jak długo uczyła się Pani swojego fachu? [20:40] 

Jeszcze raz o początkach zakładu [21:50] najpierw szycie od 1991 potem maszyna do czyszczenia od 
1995, jak się robi kołdrę [24:19] tkaniny andrychowskie, wykończenie taśmą 

Czy warto odnawiać stare kołdry? [27:10] roztocza giną w wysokiej temperaturze 

Najgorszy przypadek, którym musiała się Pani zająć [28:15] pościel z molami 

Z ilu gęsi trzeba zdjąć puch na jedną kołdrę [28:50] około 50 gęsi, mało jest puchu na gęsi, 
podskubywanie gęsi, zagłębie pierza w Polsce [29:14] opoczyńskie, najlepsze pióra z gęsi 
hodowanych w gospodarstwie domowym 



Prezentacje [33:25] puchu, piór, mieszanki syntetycznej 


