
PD045 Jak mogę schudnąć, kiedy pierogi są takie smaczne?! 
 

Paulina Lipiec www.polskidaily.eu paulina@polskidaily.eu 
 

Cześć kochani Witam was w kolejnym odcinku podcastu Polski Daily! Nazywam się Paulina 

Lipiec i dzisiaj będę mówić na temat, który jest dla mnie bardzo osobisty, ale myślę, że dla 

was też może być dość interesujący. Będę mówić o odchudzaniu.  

Na początku tego roku na początku 2019 roku pojawiła się kampania społeczna : ”Jedz 

ostrożnie!” Jeśli nie znasz słowa “jedz” to już ci wyjaśniam. “Jedz” to tryb rozkazujący, czyli 

imperative od czasownika jeść, czyli “jedz ostrożnie” znaczy Eat carefully. To hasło 

nawiązuje do innego popularnego sloganu “Jedź ostrożnie!”, czyli Drive carefully i 

oczywiście kampania jest skierowana do osób z nadwagą i otyłością. Agencja 

marketingowa odpowiedzialna za tę kampanię chciała, żeby kampania była szokująca i tą 

metodą dotarła do osób, które po prostu za dużo jedzą. Nie do osób chorych i otyłych, ale 

do osób, które nie kontrolują swojego jedzenia.  

Niestety plakaty, bo głównie [plakaty] pojawiły się plakaty na przystankach, na billboardach, 

w różnych miejscach publicznych nie spotkały się z taką reakcją, [z] jaką miały. Może 

dlatego, że dla wielu ludzi były po prostu wulgarne i prostackie. Tak jak na przykład bardzo 

prosty plakat z czasownikiem “Żryj!” - Eat!, który miał przekreślone literę “r”, więc możemy 

czytać to jako “Żyj” - Live!, że o co tutaj chodzi, że to jest czasownik, który znaczy to samo 

co “jeść”, ale używamy go w kontekście zwierząt, więc ludzie jedzą, a zwierzęta żrą. W 

trybie rozkazującym “Żryj!” znaczy “Jedz”, ale jeśli przekreślimy literę “r” to mamy czasownik 

“Żyj!” to znaczy Live! 

To hasło szczególnie podirytowało Polaków. Dlaczego? Może dlatego, że mamy większą 

świadomość naszych problemów z odżywianiem niż wydawało się osobom pracującym w 

tej agencji marketingowej, bo przecież jeżeli ktoś jest bezdomny, to nie powiemy mu 

“Mieszkaj!” a jeśli ktoś jest alkoholikiem to nie powiemy mu “Nie pij!”, bo to nie ma sensu, bo 

rozkazywanie czegoś, nad czym dana osoba nie ma kontroli jest po prostu bez sensu. 

Bardzo dużo komentujących Polaków mówiło, że ta kampania może nie tylko nikomu nie 

pomóc, ale może wywołać odwrotny skutek, bo jeśli na te plakaty będą patrzeć osoby, które 

na przykład chorują na anoreksję i bulimię to te osoby tylko utwierdzać w przekonaniu, że 

głodzenie się jest dobre jedzenie i rzeczywiście powinny kontynuować swoją dietę. Ja mam 

na ten temat ambiwalentne uczucia, bo oczywiście uważam, że kampanie przeciwko 

nadwadze są potrzebne w Polsce, ale forma w jakiej ta kampania została przeprowadzona 

jest absurdalna i naprawdę może mieć negatywne skutki.  

37% Polaków ma problem z nadwagą, a 16% ma problem z otyłością. Otyłość to oczywiście 

jest ekstremalna nadwaga, ale dlaczego? Jakie są powody tego, że coraz więcej Polaków 
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jest grubych? Czy pierogi, bigos, zupy, kiełbasa są naszym głównym problemem? No, więc 

tak! W Polsce jemy bardzo dużo czerwonego mięsa, ale w szczególności wieprzowiny.Jemy 

smażone kotlety schabowe, kotlety mielone, jemy dużo smalcu, jemy dużo kiełbasy. 

Większość naszych mięs smażymy na głębokim tłuszczu i te kotlety potem serwujemy z 

dużą porcją węglowodanów: z ziemniakami, z sosem, z makaronem… Wszystko jemy z 

chlebem ……………….na bigos z chlebem, jemy gołąbki z chlebem, jemy ogromne ilości. 

Otwartych kanapek jemy wszystko, co jest zrobione z mąki: chleb, pierogi, kopytka, 

Dodajemy mąkę przecież też do placków ziemniaczanych. Pieczemy dużo ciast. Dodajemy 

mąkę nawet do zupy, żeby była gęstsza, więc chociaż teoretycznie zupy powinny być 

dietetyczna. No to polskie zupy, na przykład żurek ze śmietaną z kiełbasą. wcale nie jest 

taki zdrowy. Zdecydowanie w Polsce jemy za mało świeżych owoców i warzyw. Oczywiście 

zimą jemy kiszoną kapustę, ogórki kiszone i to jest duży plus naszej diety, bo to są bardzo 

zdrowe produkty, ale nie mamy w zwyczaju jeść warzyw do każdego posiłku, bo nawet jeśli 

jemy ogórki no to ze śmietaną, pomidory również ze śmietaną. A jaka jest narodowa sałatka 

Polaków? Oczywiście sałatka jarzynowa, czyli gotowane warzywa z majonezem. Oprócz 

samych produktów, mamy również złe nawyki żywieniowe. Wiesz, czym jest dokładka?  

Oczywiście to jest druga porcja jedzenia. Zawsze po obiedzie gospodarz gospodyni zapyta 

nas, czy chcemy dokładkę i często Polacy powiedzą: “Tak, chętnie. Poproszę!” . 

Jesteśmy też nauczeni od dziecka, że nie wolno niczego zostawiać na talerzu, że nie wolno 

marnować jedzenia, który już mamy na talerzu, a nakładamy sobie duże porcję do 

ziemniaków i dużo mięsa, i często na obiad to nie jest tylko jedno danie. To jest zwykle i 

drugie danie, i deser, a może nawet jeszcze jakieś przekąski.  

Nie pijemy wody. To może być dla wielu ludzi szokiem, ale w Polsce nie ma zwyczaju picia 

wody do posiłku. Nie jestem dietetykiem, ale słyszałam, że picie jakichkolwiek napojów przy 

posiłku nie jest dobrym pomysłem, ale w innych krajach, w których byłam, bardzo często 

ludzie popijają wodą posiłek. Na przykład w Egipcie jest naturalne, że podczas jedzenia w 

restauracji dostaniecie butelkę wody. W Hiszpanii jest podobnie bez problemu można 

zamówić wodę w restauracji, w Polsce już niekoniecznie. Zwykle kelner/kelnerka będzie 

trochę zdziwiony, jeśli zamówisz wodę zamiast piwa i prawdopodobnie nie dostaniecie 

dużej butelki wody. Rzadko też kupujemy wodę do domu, a jeśli już to kupujemy zwykle 

wodę gazowaną, która pobudza apetyt, więc chcemy jeść jeszcze więcej. Lubimy 

świętować przy jedzeniu.  
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Na pewno wiesz czym są polskie imieniny. Polacy bardzo często spotykają się w domach z 

okazji z okazji imienin, Bożego Narodzenia, Wielkanocy, chrztu, komunii, ślubu, urodziny 

dzieci i pewnie jakichś innych okazji podczas, których na stole ląduje bardzo dużo ciężkich 

potraw i teoretycznie nie musimy ich jeść, ale zwykle objadamy się, przejadamy się, a my 

się idziemy bardzo dużo podczas takich spotkań, kiedy wszystko już jest na stole wygląda i 

pachnie apetycznie No to ciągle sobie dokładamy, bo przecież przy takiej okazji zwykle 

pijemy wódkę albo jakieś inne alkohol i jest reguła w Polsce, że nie powinno się pić alkoholu 

na pusty żołądek, czyli bez jedzenia.  

Kolejnym złym nawykiem jest to, że w wielu domach jest tradycja pieczenia ciast i możecie 

mi powiedzieć, że tak, ale domowe ciasto to nie jest grzechem, bo przynajmniej wiesz co 

jesz... No tak prawdopodobnie jeśli chodzi o zawartość różnych konserwantów, chemikaliów 

w domowym cieście. No to jest dużo lepiej, ale przepisy na ciasta często zawierają bardzo 

dużo cukru i tłuszczu i jeśli pieczemy ciasto raz w tygodniu, jest to duże ciasto, a nasza 

rodzina to trzy - cztery osoby, to takie ciasto jemy cały tydzień i dostarczamy sobie bardzo 

duże dawki dodatkowych kalorii.  

 Dlaczego Polacy bardzo mało ćwiczą? Coraz więcej Polaków chodzi na siłownię, biega, 

jeździ na rowerze, ale klimat też robi swoje. Zimą, jesienią kiedy pada deszcz, nie bardzo 

mamy nastrój na uprawianie sportu, więc zwykle spędzony czas w domu przed telewizorem 

albo w barze i niekoniecznie na ……………. Co to jest bardzo złe, bo wiele lat temu 

większości Polaków pracowała fizycznie. Polska była i jest rolniczym krajem, więc 

naturalne, że rolnicy, którzy pracowali na ziemi ………………. potrzebowali więcej kalorii. 

Teraz Większość z nas pracuję umysłowo albo pracuje fizycznie, ale nie spalając tyłu 

kalorii, więc potrzebujemy się ruszać Problem w tym, że albo nam się nie chce, albo nie 

mamy na to czasu. 

Teraz chcę wam powiedzieć jeszcze o kilku innych złych nawykach, które były w moim 

domu rodzinnym, w domu moich rodziców i na pewno mają wpływ na to, że większość 

członków mojej rodziny ma nadwagę i ja też miałam. Ważyłam 20 kg więcej niż teraz kiedy 

byłam nastolatką.  

Po pierwsze nieprzemyślane zakupy. To znaczy, że w moim domu robiło się zakupy 

zupełnie przypadkowo, na przykład kiedy mama lub tata wracali z pracy, jechali do 

supermarketu i wrzucali do wózka albo koszyka w supermarkecie wszystko, na co mieli 

ochotę. Czasami chodzili na zakupy głodni, a wszyscy wiemy -  jeśli jesteś głodny to kupisz 

bardzo dużo śmieci, na przykład chemicznych słodycze.  Za dużo mięsa, wędliny różne 
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inne rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebujesz, bo nie masz planu posiłku, bo nie 

wiesz co chcesz gotować w tym tygodniu, więc myślisz, że może ten sos do chińszczyzny 

przyda mi się. To znaczy, że w lodówce w moim domu zawsze było pełno niezdrowych 

przekąsek.  

Po drugie. Jedzenie w moim domu było sposobem na stres. Jesteśmy dość zestresowaną 

rodziną i każdy człowiek na świecie musi znaleźć sobie sposób w jaki walczyć ze stresem. 

Ja teraz biegam albo chodzę na siłownię i uważam, że to jest najlepszy sposób na stres, 

ale kiedy byłam nastolatką nie wiedziałam, że to tak funkcjonuje, więc jadłam, cały czas 

jadłam. Tak naprawdę jadłam od rana do momentu, kiedy szłam spać. Na każdej przerwie 

w szkole jadłam batonika lub drożdżówkę. Na pewno nie jabłko. Kiedy wracałam do domu  

jadłam ciągle: orzechy, ser, kanapki, słodycze, wędliny, ciasta… Lodówka była otwarta cały 

czas. I to nie jest tylko mój problem, ale całej mojej rodziny, bo moja mama robi tak samo i 

mój ojciec również je kiedy jest zestresowany.  

Te problemy z jedzeniem sprawił, że jako nastolatka miałam bardzo poważne problemy 

emocjonalne i zupełnie nie rozumiałam dlaczego jestem taka duża podczas gdy większość 

moich koleżanek było szczupłych i wysportowanych. Miałam problemy na wuefie, czyli na 

lekcjach Wychowania Fizycznego i Sportu. Lekcje wfu polskich szkołach nie są dla grubych. 

Są tylko dla wysportowanych dzieci żaden nauczyciel wfu w ogóle nie dostosowuje lekcji do 

osób, które nie dają rady, tylko zmuszać dzieci do wykonywania tych samych ćwiczeń, które 

bez problemu wykonują dzieci szczupłe, co według mnie było bardzo nie fair i sprawiło, że 

jeszcze bardziej przestałam lubić sport. Przez kilka lat toczyłam sama ze sobą ogromną 

walkę psychiczną i wydaje mi się, że miałam depresję, ale nie mogę tego powiedzieć na 

100%, bo przecież nie byłam u psychologa. Ii tutaj chcę powiedzieć, że osoby, które mają 

nadwagę, a w szczególności nastolatki z nadwagą dużo bardziej niż konsultacji z 

dietetykiem, potrzebuję konsultacji z psychologiem, który pomoże im zrozumieć co dzieje 

się w głowie i jak z tym walczyć. Oczywiście dietetycy, specjaliści do spraw żywienia są 

ważni, pomagają utworzyć dietę przystosowaną do twojej aktywności fizycznej do twoich 

nawyków żywieniowych, do twoich preferencji, ale to na nic się nie zda, jeśli nie rozumiesz 

sam siebie i nie rozumiesz, co powoduje, że jesz tak dużo.  

Wszystko w moim życiu zmieniło się kiedy poszłam na studia. W końcu miałam swój własny 

budżet na jedzenie i był to bardzo mały budżet, bo nie wiedziałam, ile kosztuje życie w 

Krakowie i poprosiłam rodziców o zdecydowanie za mało pieniędzy, więc musiałam robić 

bardzo przemyślane zakupy i kupować tylko to, co rzeczywiście mogę zjeść. Niczego nie 
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wyrzucałam. Dość szybko pozbyłam się tych 20 kg nadwagi i teraz ważę tyle, że czuje się 

komfortowo w swoim ciele, ale pamiętam ten okres jako bardzo traumatyczny. Dlatego od 

pewnego czasu zastanawiam się, jak to się stało, że teraz wiem jak kontrolować swoją 

dietę. Wiem jak utrzymać swoją wagę i już nie jestem tą dziewczyną z depresją, która jadła 

bez przerwy.  

Napisałam listę rad ode mnie jako od osoby, która schudła, jako od osoby, która nie jest 

dietetykiem, ale  której udaje się zachować zdrową dietę i chyba dobry rozmiar. 

 

Po pierwsze rób zakupy świadomie. Kiedy jesteś w sklepie i bierzesz jakiś produkt, dwa 

razy zastanów się czy naprawdę tego potrzebujesz. Czy ta czekolada naprawdę sprawi, że 

będziesz szczęśliwsza, czy to będzie tylko kilka sekund przyjemności, a potem wyrzuty 

sumienia albo po prostu ten sam normalny stan?  

Nie przechodź na żadną głupią dietę nie żadna ścisłą dieta, która eliminuje tłuszcz, 

eliminuje cukier,  eliminuje mięso czy eliminuje jakieś inne konkretne produkty z diety, nie 

jest tego warta. To co musisz zrobić to zmienić swój styl żywienia, bo jeśli myślisz sobie, że 

będę na diecie przez 6 tygodni, a potem pójdę na burgery. No to możesz się rozczarować. 

Nie możesz po prostu mieć efekt jojo, ale kiedy pomyślisz sobie, że to jest mój nowy 

sposób jedzenia. Od dzisiaj cukier nie będzie stałym elementem mojego życia. Cukier może 

być elementem spotkania ze znajomymi może być dodatkiem do mojej diety od czasu do 

czasu, ale na pewno nie będzie podstawą i na pewno nie będę jeść czekolady zawsze do 

kawy przy śniadaniu. Nie eliminuj całkowicie jedzenia, które Ci sprawia przyjemność. Jeśli 

kochasz polską kiełbasę i ją wyeliminujes z diety to będzie ci smutno i może pewnego dnia 

się załamiesz i zjesz 2 kg kiełbasy, więc po prostu rób sobie tak zwane cheat day,  dni 

oszustwa, kiedy pozwalasz sobie na kawałek kiełbasy, a potem wracasz do swojej 

normalnej diety z obniżoną ilością tłuszczu, z obniżoną ilością cukru i z dużą dawką sportu.  

Poznaj siłę nawyków. Wielu z nas jest uzależnionych od efektu jaki wywołuje jedzenie w 

naszych mózgach. To znaczy, kiedy jemy, czujemy się bezpiecznie, czujemy się szczęśliwi, 

czujemy przypływ endorfin, kiedy jemy czekoladę, ale jak mówiłam to jest tylko chwilowe,  

nie długotrwałe. Jeżeli zdamy sobie sprawę, że jedzenie czekolady jest naszym 

uzależnieniem, nałogiem to spróbujmy się go pozbyć, ale jak? Musimy pewnego dnia sobie 

po prostu powiedzieć: “Stop! Od dzisiaj przez jakiś czas nie będę w ogóle jeść czekolady” 

Na przykład przez 3 tygodnie. Trzy tygodnie dla mnie działają bardzo dobrze. Po trzech 

tygodniach bez cukru czuję, że już [tego czegoś] jej nie potrzebuje. Zwykle pierwszy tydzień 
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jest trudny, bo cały czas myślę cukrze,  o tym, że chcę zjeść ciasto, że chcę zjeść batonika, 

ale po trzech tygodniach zdaję sobie sprawę, że już nie mam zachcianek, że kiedy mój mąż 

kupuje sobie ciasto z kremem, ja wolę kawę, bo wiem, że to nie jest jednak moje ulubione 

ciasto i jadłam je tylko dlatego, że zawierało cukier [od którego jestem uzależniona].  

Niektórzy mówią, że można się od wszystkiego oduzależnić w około 60 dni i w drugą 

stronę- można wyrobić sobie nawyk na przykład jedzenia marchewki na kolację również w 

ciągu 60 dni i ja się z tym zgadzam. Próbowałam tego już wielokrotnie i jeśli przez 60 dni 

spróbujesz pić kawę bez cukru i chociaż pierwsze 2 tygodnie będą trudne, to ja ci 

gwarantuję, że po miesiącu będziesz czuć się dużo lepiej. 

Odkryj swój alternatywny sposób na stres. Jak już mówiłam dla mnie to jest sport. Wczoraj 

byłam bardzo zestresowana. Miałam dużo lekcji. Miałam generalnie gorszy dzień. Na 

szczęście miałam 4 godziny przerwy w środku dnia, więc założyłam buty do biegania i 

poszłam biegać. Przez pierwsze 2 km czułam się jak kupa. Bardzo nie chciałam biec dalej. 

Przy trzecim zrobiło mi się trochę lepiej. Poczułam, że ten stres, który paraliżował mój 

umysł trochę się oddalił, trochę przestał być tak intensywny, a tak przy szóstym kilometrze 

poczułam, że jestem nową osobą, pełną energii. Wróciłam do domu, wzięłam prysznic i 

miałam 3 wspaniałe lekcje z moimi studentami. Sport działa cuda, ma mnie. Być może na 

ciebie nie, ale może spróbuj naprzykład mindfulness, które jest bardzo proste. Możesz 

zastosować to jeśli masz wolne 5 minut Wystarczy, że w momencie kiedy się stresujesz 

zamiast sięgnąć po przekąskę usiądziesz komfortowo na swojej kanapie, zamkniesz oczy, 

zaczniesz oddychać, skoncentrujesz się na twoim oddechu, skoncentrujesz się na 

temperaturze swojego ciała, skoncentrujesz się na dźwiękach, które cię otaczają pozwolisz 

swoim myślą płynąć swobodnie i to na pewno cię chociaż trochę zrelaksuję i mam nadzieję, 

że sprawi, że nie będziesz potrzebować tych orzechów, że nie będziesz potrzebować tego 

kawałka sera albo kolejnego słodkiego jogurtu. Jeśli rzeczywiście nie możesz znaleźć sobie 

sposobu na stres albo na problemy z emocjami albo na smutek to umów się do terapeuty, 

bo psycholog naprawdę nie jest twoim wrogiem, ale pomoże ci znaleźć sposób na 

kontrolowanie takiego obsesyjnego jedzenia.  

Kolejny punkt, który chciałabym żeby wszystkie osoby, które też chcą schudnąć zrozumiały 

to nie stawaj na wadze codziennie. Ja nie mam wagi, ale od czasu do czasu lubię się 

zważyć na siłowni. To chyba już jest takie naturalne dla kobiet w naszych czasach, że 

chcemy wiedzieć czy nasze BMI jest zgodne ze standardem. Jednak prawda jest taka, że 

dużo lepiej sprawdzić czy schudliśmy jest rozmiar naszego ubrania, bo kiedy ćwiczymy 
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nasze mięśnie rosną, a tłuszcz znika,  ponieważ mięśnie są cięższe od tłuszczu, więc 

nasza waga nie pokazuje nam prawdziwego rezultatu i możemy się zdemotywować. Ja 

zawsze patrzę po ubraniach i wiem, że jeżeli nadal mogę założyć spodnie w rozmiarze 38 

to jest super i tak sobie myślałam nad tym, że rozmiary 36-42 są wciąż rozmiary w, których 

absolutnie możesz czuć się swobodnie i komfortowo w swoim ciele, a przede wszystkim 

możesz być zdrowa -  mówię zdrowa, bo są to damskie rozmiary oczywiście. Ale z drugiej 

strony chcę was ostrzec przed ruchem, który nazywa się ciałopozytywność. Czym jest 

ciałopozytywność? To są takie kampanie, to taka idea, że wszyscy musimy akceptować 

swoje ciało takim jakie jest. I tutaj się trochę nie zgodzę, bo promowanie otyłości i 

promowanie takich modelek XXL jak na przykład Tess Holiday, która nosi rozmiar 52 i jest 

otyła, jest zagrożeniem  dla społeczeństwa. Oczywiście [wizerunek] modeleki anorektyczne 

w rozmiarze 0 zrobiły naszego społeczeństwa bardzo dużo krzywdy. Dużo dziewczyn 

szczególnie młodych dziewczyn zaczęło się głodzić,  zaczęło odchudzać się obsesyjnie i to 

jest ogromny problem, ale jeżeli masz 160 cm wzrostu i ważysz 120 kg i nie masz 

zdiagnozowanej żadnej konkretnej choroby, która może powodować do otyłości to masz 

problem, bo mimo tego, że Tess Holliday mówi, że czuję się fantastycznie w swoim ciele, 

akceptuje się jest w stu procentach zdrowa, to nie znaczy, że będzie zdrowa za 5 lub 10 lat 

i oczekiwana długość jej życia jest dużo niższa niż osób bez nadwagi. Prawdopodobnie za 

kilka lat bez będzie mieć cukrzycę albo miażdżycę będzie miała ryzyko zawału,  wylewu i 

innych chorób układu krążenia i kto wie, czego jeszcze. To też nie jest dobry obraz do 

naśladowania. Oczywiście, akceptujmy się, ale nie ryzykujmy swojego zdrowia. Także 

psychicznego! 
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