Wszędzie słyszymy załóż maseczkę, zdezynfekuj ręce, umyj się. Ktoś może stwierdzić zbyt
dużo tego. Ważnym elementem każdego człowiek jest dbanie o swoje zdrowie.
Już w mitologii greckiej znajdujemy boginię Higieja, która była usposobieniem zdrowia.
Brud, brak higieny kiedyś i dziś nie były i nie są dobre dla naszego zdrowia. Obecnie mamy
możliwość oraz dostęp do różnego rodzaju środków higieny. Pamiętajmy o częstym myciu
rąk. Jeśli nie mamy dostępu do wody i mydła pomocne są chusteczki nawilżone jak i płyny
antybakteryjne.
A jak to było kiedyś z tym myciem i brudem? Podróże mamy ograniczać, z nich rezygnować
to zapraszam dziś Wszystkich na wirtualną wycieczkę po muzeum mydła i historii brudu. Gdy
obostrzenia złagodnieją i będzie możliwość zapraszam do wyjazdu.
Placówka mieści się w Bydgoszczy, została otwarta 1 września 2012 roku z inicjatywy
Darii Kieraszewicz i Adama Bujnego. Nawiązuje ona do tradycji przemysłu chemicznego w
Bydgoszczy, rozwiniętego w XIX wieku, w tym produkcji mydła, eksportowanego stąd do
wielu krajów Europy.
W muzeum przedstawiona jest historia brudu i higieny od czasów starożytnych po
współczesność. Uchodzi za jedną z nielicznych tego typu placówek w Europie.
Można to zobaczyć m.in. średniowieczną łaźnię, XIX-wieczny pokój kąpielowy, urządzenia
służące
do
mycia
i
kąpieli
(m.in.
pierwszą
przenośną ubikację czy
pierwowzór prysznica), żeliwne wanny z XIX wieku, szczotki z końskiego włosia do
szorowania ciała, maglownice, pralki, suszarki oraz bogatą kolekcję mydeł z różnych
zakątków świata i Europy i form do ich produkcji. Dostępne są również dokumenty dotyczące
metod i rytuałów higienicznych oraz przedwojenne reklamy środków czystości. Eksponatów
można dotknąć, powąchać, a niektóre nawet kupić.
WYCIECZKA WIRTUALNA → https://www.youtube.com/watch?v=dRke__1DQL8
Korzystajmy z mydła, wody i nie tylko myjmy ręce. Dbajmy o higienę całego ciała. Będziemy
zdrowsi i zapobiegniemy rozwojowi różnych chorób.
Dla przypomnienia pamiętamy o toalecie porannej i wieczornej. To, że jesteśmy w domu nie
zwalnia nas z dbania o higienę osobistą. Powiedzenie „częste mycie skraca życie” nie do
końca jest adekwatne dlatego pamiętajmy, że woda i mydło to nie nasz wróg.
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