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Dzień dobry! Welcome to Polski Daily Stories and Talks. My name is Paulina Lipiec and I have another 

wonderful short interview for you. Today I’m talking to another Magdalena about zdrowy tryb życia – 

healthy lifestyle. You will hear about rutyna snu – sleeping routine, zdrowe żywienie – healthy eating 

and czy Polacy lubią sport – if Poles like sport. At the end of the talk I’ll walk you through some key 

phrases and verbs my guest used so you can listen to the talk again and understand it better. On my 

website www.polskidaily.eu you can find the full transcript of this talk with exercises and a vocabulary 

list. 

Before we start a short update. Our group courses start this week. Some of the courses are already full, 

but some still have some spots and we are thinking about opening more, especially conversation 

practice for A2 and B1 levels. So if you are looking for a small chatty group of fellow students and an 

opportunity to express yourself in Polish, jump to www.polskidaily.eu/kursy and join us :)  

 

And now the talk.  

 

Paulina: W tym odcinku Real Talks with Poles, rozmawiamy z Magdaleną o zdrowiu. Magdaleno, 

powiedz mi, jak na co dzień dbasz na zdrowie? 

Magdalena: Cześć Witam wszystkich! Wiesz, co na co dzień swoje dbanie o zdrowie zaczynam na pewno 

od zdrowego snu. Myślę, że to taka podstawa. Sen pozwala nam się zregenerować i iść dalej w kolejny 

dzień z nową energią. I w moim przypadku zwykle jest to około 7 godzin snu. Staram się także trzymać 

swojej ustalonej rutyny. Czyli kładę się spać i wstaję mniej więcej o swojej ustalonej porze niezależnie 

czy mówię tutaj o tygodniu, o dniach tygodnia, w których pracuję czy też o weekendzie.  

Tak, to jest pierwszy krok do dbania o zdrowie. Myślę, że jest to osiągalne dla każdego. Ja również kiedyś 

miałam bardzo rozregulowany rytm dnia, nocy, niemniej jednak od jakiegoś czasu udaje mi się to 

utrzymywać i nawet jeżeli położę się spać później to i tak wstaję o tej  swojej ustalonej porze. Następnie 

przechodzę do zdrowego śniadania, które u mnie jest jeszcze poprzedzone szklanką ciepłej wody z 

cytryną, co zawsze wszystkim polecam na taki dobry rozruch, początek dnia. Szklankę ciepłej wody z 

cytryną. Następnie śniadanie. Jeżeli mam czas, staram się, żeby to było codziennie. Różnie wychodzi. 

Paulina: A czy dieta jest dla ciebie ważna? Dbasz o dietę, starasz się jeść dużo warzyw, owoców, 

ograniczasz na przykład czerwone mięso, czy raczej jesz to na co masz ochotę? 

Magdalena: Dużo tutaj się działo u mnie jeśli chodzi o dietę, o trzymanie różnych rodzajów diet, 

wybieranie co byłoby dla mnie lepsze czy pięć posiłków czy cztery. W tym momencie skończyło się na 

tym, że jem to na co ma ochotę, kiedy mam ochotę. Zauważyłam, że samo się wszystko uregulowało. I 

tak jem w określonych porach, powiedzmy co trzy, cztery godziny. I tak, jest dla mnie ważne to co jem. 

W moim przypadku w ogóle wykluczyłam mięso ze swojej diety. Skupiam się na tym, żeby zawsze było 

dużo warzyw, owoców, białka tutaj w postaci roślin strączkowych w moim wypadku. Tak, to są chyba 

takie główne, podstawowe założenia. Unikam też takich cukrów przetworzonych. Staram się jeść to, na 

co mam ochotę, oczywiście mając jednak z tyłu głowy to, że jednak nie wszystko jest zdrowe. 
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Paulina: Myślisz, że Polacy odżywiają się zdrowo? Polacy jedzą zdrowo? 

Magdalena: Myślę, że w ostatnim czasie jest na pewno dużo lepiej. Zauważyłam taką tendencję czy 

oglądając portale społecznościowe, czy w sklepie przyglądając się temu, co inne osoby kupują. 

Faktycznie widzę taki, taką dużą zmianę na plus w stronę zdrowego odżywiania. Jest tam zdecydowanie 

więcej owoców, warzyw w tych koszykach i mniej przetworzonej żywności, więc ciężko mi powiedzieć, 

czy wszyscy, ale na pewno idziemy w dobrą stronę. 

Paulina: A jeśli chodzi o sport? Mnie się wydaje, że Polacy są dość aktywnym narodem, ale jak Ty to 

widzisz? 

Magdalena: Tak zgadzam się z tobą tutaj, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o osoby w moim wieku, w 

podobnym, w zbliżonym wieku do mnie, to moi znajomi są bardzo aktywną tutaj grupą. Chętnie 

podróżują czy wyjeżdżają w góry, również ruszają się, chodzą do... chodzą na siłownię, na zajęcia fitnes. 

O tym... To się pojawia czesto w rozmowach. Myślę, że również wielu osób w wieku chociażby moich 

rodziców również podążać, z czego bardzo się cieszę. Tak samo chyba jak ze zdrowym żywieniem. Jest 

to... Pojawia się trend, żeby utrzymywać dobrą dietę i zdrową sylwetkę. 

Paulina: Może dzięki temu będziemy żyli dłużej i będziemy kiedyś zdrowymi emerytami. 

Magdalena: Byłoby fajnie. 

 

Starać się 
Let’s start with a verb which Magdalena uses a lot: Starać się. It means to try but you may know another 

verb of the same meaning, right? Of course I mean próbować. While próbować can mean to intend and 

to taste, for example próbować zupy, starać się means only to intend. Magdalena could have used 

próbować instead and the meaning would not change.  

Kłaść się spać 
Another interesting phrase in this talk is kłaść się spać. Magdalena said 

Czyli kładę się spać i wstaję mniej więcej o swojej ustalonej porze 

So I go to bed and I get up more or less at my set times.  

If you are a beginner, you probably know that to go to bed is iść spać. It is also correct but kłaść się spać 

means literary to lay oneself to sleep. The verb kłaść się is imperfect and its perfect form is położyć się. 

Both forms without się mean to put something horizontally. For example: Położyłam książkę na stole. I 

put the book on the table. 

1. Fill the blanks with verb kłaść / położyć in the past tense. 

1. Marta …………………………….. sweter na łóżku. 

2.  Jacek ………………………………… klucze na stole. 

3. (ja) W czwartek ..................................... się do łóżka o 3 rano. 

4. (my) Na wakacjach ...................................... się spać bardzo późno. 

5. (ty) Gdzie ......................................... swój portfel? 

6. O której  się ......................................... do łóżka, kiedy byliście dziećmi? 
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Robić coś chętnie 
If you are German this one will be very natural for you but if you are not, you may be surprised that 

robić coś chętnie means to like doing something. The word chętnie can be a positive reply when you are 

offered a cup of tea or a cake. For example: - Zrobić ci herbaty? Shall I make you tea? - Chętnie. Yes, 

please. 

When you connect chętnie and a verb, you can express that you like doing something. For example: 

Moi znajomi są bardzo aktywną tutaj grupą. Chętnie podróżują czy wyjeżdżają w góry. 

My friends are here a very active group. They like travelling or going to the mountains. 

 

A ty o robisz chętnie? 

Chętnie ....................................................................................................................................................... 

 

Imiesłów przysłówkowy bierny 
 

And now some grammar for ambitious students. Magdalena used Imiesłów przysłówkowy bierny a few 

times. It is a form of participle we use to say that two actions are happening at the same time. It’s very 

easy to build this participle. You just need the third person plural of the verb so the form for oni in the 

Present Tense and add -c at the end.  So let’s take a verb robić – to do/ to make. Oni robią. Let’s add -c 

now and we have robiąc. How to use it? 

Śpiewałam robiąc herbatę. 

I was singing (while) making tea. 

Of course, I could just say: Śpiewałam, kiedy robiłam herbatę. but why should I simplify when I can 

make things complicated, right? Well now try to find it in this fragment of the talk: 

Zauważyłam taką tendencję czy oglądając portale społecznościowe, czy w sklepie przyglądając się temu, 

co inne osoby kupują. 

I noticed such tendency either watching social media or observing what other people buy in shops. 

And one more 

Staram się jeść to, na co mam ochotę, oczywiście mając jednak z tyłu głowy to, że jednak nie wszystko 

jest zdrowe. 

I try to eat what I crave, of course having in mind that not everything is healthy.  

Notice that in this last sentence we had an idiomatic expression mieć coś z tyłu głowy which literally 

translates to to have something in the back of the head. 
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 For example: Ja zawsze mam z tyłu głowy, że muszę uprawiać wiecej sportu.  I’m aware I need to do 

more sport.  

 

 

Vocabulary: 
 

białko – protein 

chociażby – even 

ciężko mi powiedzieć – it’s difficult to say 

cukry przetworzone – processed sugar 

dbać – to take care 

dużo się działo u mnie – a lot of things happen in my life 

kładę się spać – I go to bed.  

koszyk – shopping basket 

mając z tyłu głowy – to have at the back of the head 

niezależnie – independently; it doesn’t matter 

o ustalonej porze – at a set time 

odżywiać się – to eat (to nurture) 

ograniczać – to reduce 

podstawa – a base 

pojawiac się – to appear 

poprzedzone – preceded by 

przechodzić -to move to (next action) 

przetworzona żywność – processed food 

rośliny strączkowe – legumes 

różnie wychodzi – it’s inconsisten 

skończyło się na tym, że – it ended up ith... 

skupiać się – to focus 

starać się – to intend, to try 
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unikać – to avoid 

utrzymywać – to maintain 

w moim przypadku – in my case 

w postaci – in the form of 

widzę dużą zmianę na plus – i can see a positive change 

wykluczyć – to exclude 

wykluczyłam mięso ze swojej diety – I eliminated meat from my diet 

założenia - assumptions 

zdrowe żywienie – healthy eating 

 

Answers: 
1. położyła, 2. położył, 4. położyłam/ położyłem, 4. kładliśmy , 5. położyłeś/ położyłaś, 6. kładliście 
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