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src="images/stories/Blog/2017/2017.jpg" />Wola�bym nie pisa�tego artyku�u bo bardzo ci�o
przyznawa�si�do w�asnych <strong>pora�ek</strong>. Jednak trzeba by�m�zyzn� i
musz�jako� rozprawi�si�z 2016 rokiem. Zaczn�od kwestii sportowych. Z zaplanowanych
rzeczy do wykonania na ten rok nie uda�o si�zrobi�praktycznie nic...</p> <p>Nie
przebieg�em maratonu ani 64km po g�ach. Nie je�dzi�em prawie na rowerze, nie robi�em
pompek. Dos�ownie kilka razy wystartowa�em w zawodach. Zaliczyli�my za to z King�
par�Parkrun� w Polsce i jeden start na <strong>Malcie</strong> (ja po��k�maratonu a �ona
10km). Rekordowy by� maj z <strong>287</strong> przebiegni�ymi kilometrami - efekt
rywalizacji Endomondo w pracy :) W sumie w roku przebieg�em jedynie
<strong>1683</strong> km, na rowerze przejecha�em marne <strong>294</strong> km. W
zwi�zku z tym waga zacz� rosn�� Im wi�ej wa��tym gorzej si�trenuje ? b��ne ko�o.
Pojawi�y si�jakie� drobne kontuzje, b� plec� od siedzenia po 12 godzin w pracy. Wraca�em
do domu zm�zony fizycznie i psychicznie ? bieganie by�o ostatni� rzecz� na jak� mia�em
ochot� Zapa� zosta� mi jedynie do Krav Magi, na kt�� staram si�przez ca�y rok
chodzi�regularnie. Dzi�i temu ju� w styczniu zdoby�em pierwszy - <strong>��y
pas</strong> a w czerwcu drugi ? <strong>pomara�zowy</strong>. Obiecywa�em sobie
doje�d�anie do pracy na rowerze. Niestety ci�o mi by�o si�przem� aby wstawa�o 3 rano by
przejecha�15km i by�o 4:30 w Mordorze. Jak popatrzy si�obiektywnie to co� tam przecie�
sportowo robi�em ale <strong>za ma�o</strong>. Zdecydowanie poni�ej moich mo�liwo�ci i
ambicji. Dumny jestem za to z Kingi - za jej pierwszy oficjalny p�araton (i to g�ski) na
Festiwalu Biegowym.</p> <p>Jakie <strong>plany</strong> na 2017 rok? A� ci�o co�
planowa�skoro cele na 2016 rok zosta�y praktycznie nietkni�e. Z do�wiadczenia wiem, �e
postawiony ambitny cel dobrze wp�ywa na moje treningi. Jestem zapisany znowu na 64km w
Krynicy podczas Festiwalu Biegowego ? do trzech razy sztuka. Je�li nie tam to na jesieni
b��chcia� uko�zy�jaki� maraton (mo�e zaczn�?Koron�?). Postaram si�zaliczy�jakie�
?po��ki" bo to moje ulubione dystanse. Jedna ju� op�acona ? na pocz�tku kwietnia w
rumu�kiej Cluz-Napoce. Je�li zmieni� mi si�godziny pracy to postaram si�je�dzi�na
rowerze i z�ama�te <strong>1000 km</strong> rocznie. Reszt�uwagi po�wi�am
<strong>Krav Maga</strong> ? ju� nied�ugo egzamin na trzeci ? zielony pas. Wkr�i�em
si�troch�w �ycie klubu i wraz z Istvanem (szefem <a href="http://kravka.pl/"
target="_blank">Fighter Fitness</a>) planujemy kilka fajnych sportowych przedsi�zi�.</p>
<p>Je�li chodzi o kwestie pozasportowe to pewnie wi�szo��z Was zauwa�y�a, �e blog od
dawna nie by� uaktualniany. Nast�pi�o u mnie ?zm�zenie materia�u". Mia�y by�wielkie
zmiany i przebudowa ale wysz�o jak zwykle. Bardzo dzi�uj�za sympatyczne maile i
wiadomo�ci na FB, kt�e dosta�em od czytelnik�. Niechybnie blog czeka
<strong>od�wie�enie</strong> i przebudowa. Pomys� mam gotowy w g�owie, teraz trzeba
tylko przysi��� Technologia posz�a do przodu, strony robi si�zupe�nie inaczej ni� moja.
Niestety du�o pracy trzeba w�o�y�aby to wszystko uaktualni�i zrewitalizowa� Mam
nadziej� �e nast�pi to ju� nied�ugo. Czeka kilka fajnych artyku�� (szczeg�nie w dziale
?Podr�") na opublikowanie. Z osobistych sukces� to w po�owie roku zda�em
<strong>egzamin</strong> ko�owy na studiach podyplomowych na SGH.</p> <p>Mam
nadziej� �e 2017 rok b�zie dla Nas wszystkich lepszy ni� mijaj�cy. Na razie rozpocz�i�my
go ambitnie wi� trzymajcie kciuki i �yczymy Wam wszelkiej pomy�lno�ci. Zapraszamy za
jaki� czas na now� ods�on�bloga a w mi�zyczasie odwiedzajcie nas na fanpage <a
href="https://www.facebook.com/RunJaroRun/" target="_blank">Run Jaro Run</a>.</p>
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