2020 – MARATONY ZAGRANICZNE, DUŻE I MAŁE
BOSTON MARATHON 2020
Data – 20 kwietnia 2020r., poniedziałek, godz. 10.00
START – Hopkinton, miasteczko na południowy-zachód od Bostonu
META – Boylston Street w Bostonie
Informacje szczegółowe:

https://www.baa.org/races/boston-marathon

Maraton w Bostonie, jest drugim w ciągu roku maratonem z cyklu Abbott World Marathon Majors.
Do cyklu należą maratony w: Tokio, Bostonie, Londynie, Berlinie, Chicago i Nowym Jorku.
Jest to najstarszy i najbardziej zasłużony maraton świata, w 2020r. będzie już 124 edycja tego biegu.
Weźmie w niej udział prawie 35.000 sportowców. Oczywiście, rejestracja uczestników jest już
zamknięta, nabór chętnych odbywa się z rocznym wyprzedzeniem.
Wobec czego niniejsze opracowanie może się przydać przyszłym uczestnikom bostońskiego maratonu
lub zakręconym kibicom, chcącym to historyczne wydarzenie zobaczyć, doświadczyć jego atmosfery.
Pakiety startowe będą wydawane w piątek w godz. 11.00-18.00 oraz w sobotę i w niedzielę w godz.
9.00-18.00, w John B. Hynes Veterans Memorial Convention Center at 900 Boylston Street w pobliżu
Prudential Center i Skywalk Observatory.
Dojazd metrem linią zieloną GLB, GLC, GLD do stacji Hynes Convention Ctr lub linią zieloną GLE do
stacji Prudential.
Zgodnie z zapowiedzią, poniżej przedstawiamy, informacje okołomaratonowe, tj. podróż, noclegi,
komunikacja na miejscu, zwiedzanie….
Informacje zwrotne mile widziane.
Na turystyczny wyjazd do USA Polacy już nie potrzebują wizy, ale wymaga się indywidualnej
autoryzacji w Elektronicznym Systemie Autoryzacji Podróży – ESTA.
Złożenie wniosku o autoryzację kosztuje 14$. Wniosek składa się za pośrednictwem strony
https://esta.cbp.dhs.gov/. Tam również znajdziecie wszelkie niezbędne informacje.
Trzeba mieć świadomość, że zarówno sama podróż, jak i pobyt w USA do tanich nie będą
należały.
PODRÓŻ
Optymalny czas na podróż, to piątek, 17.04.2020r. – wtorek, 21.04.2020r., m.in. ze względu na
aklimatyzację związaną ze zmianą czasu (w Bostonie, w kwietniu będzie –5h w stosunku do czasu
w Warszawie) oraz na konieczność odpoczynku po długiej podróży.
Niestety nie ma bezpośrednich lotów z Polski do Bostonu.
Przykładowe loty liniami SAS lub KLM, obie z przesiadką w Kopenhadze.
SAS Wylot
Gdańsk
9.35
Boston
14.55
czas lotu 11h20’
Powrót
Boston
17.30
Gdańsk
9.05(+1)
czas lotu 9h35’
Łączna cena z bagażem rejestrowym, w dniu 16.02.2020r., około 3.100 zł.
KLM

Wylot
Powrót

Gdańsk
Boston

11.45
19.08

Boston
Gdańsk

18.40
11.15(+1)

czas lotu 12h55’
czas lotu 10h07’
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Łączna cena z bagażem rejestrowym, w dniu 16.02.2020r., około 3.700 zł.
W trochę mniej komfortowych godzinach, przy dłuższych lotach lub z większą ilością przesiadek i bez
bagażu rejestrowego można znaleźć loty tańsze. Zawsze też można trafić na ekstra promocję.
DOJAZD DO I Z LOTNISKA, KOMUNIKACJA MIEJSKA
Pod poniższym adresem znajdziecie mapę komunikacji miejskiej wraz z transportem lotniskowym,
ponieważ Port Lotniczy Logan w Bostonie znajduje się w administracyjnych granicach miasta i od
centrum dzieli go około 5 km.
https://cdn.mbta.com/sites/default/files/maps/2019-04-08-rapid-transit-key-bus-routes-mapv33.pdf
Sieć komunikacji publicznej MBTA obejmuje:
• 3 linie Subway: Orange (OL), Red (RL), Blue (BL) oraz
• linię Green (GL), która jest bardziej zbliżona do naszego transportu tramwajowego, tylko częściowo
jeździ pod ziemią. Ta linia rozgałęzia się na cztery odrębne GLB, GLC, GLD i GLE
• linie kolei podmiejskiej, Commuter Rail – na mapie zaznaczone kolorem fioletowym
• sieć linii autobusowych, w tym
• wyodrębnione linie stanowiące transfer pomiędzy różnymi liniami metra i kolei podmiejskiej – na
mapie zaznaczone kolorem brązowym
• autobusowy transfer lotniskowy, czyli Silver Line SL. Ta linia łączy wszystkie terminale Portu
Lotniczego oraz Port Lotniczy z centrum Bostonu, w tym z siecią Subway.
Stacje linii metra i przystanki autobusowe są wyraźnie oznakowane dużą literą T.
Przejazd jednorazowy w Subway i Commuter (w strefie 1A), dla posiadaczy plastikowej CharlieCard
kosztuje 2,40$, a dla posiadaczy biletów papierowych CharlieTickets, 2,90$.
Bilet 1-dniowy, ważny 24h od pierwszego skasowania, kosztuje 12,75$
Przejazd jednorazowy autobusem, z CharlieCard kosztuje 1,70$, a z CharlieTicket, 2,00$ - dotyczy to
tylko autobusów lokalnych. Ekspresowe połączenia z przedmieściami mają własne taryfy.
CharlieCard można nabyć, m.in. w porcie lotniczym.
NOCLEGI
Wśród wszystkich dotychczasowych „maratonowych miast”, z Bostonem mam największy kłopot. To
miasto posiada wyraźnie mniejszą ofertę hoteli, w większości są to hotele dość drogie i – a piszę to
w dniu 19 lutego – w okresie bostońskiego maratonu jest w tych hotelach niewiele wolnych noclegów.
Sytuacja jest taka, o czym zaraz w temacie MARATON, że biegacze bezwzględnie powinni mieszkać
w centrum miasta.
Na booking.com znalazłam w centrum ponad 20 hoteli, w których ceny za 4 noce za pokój dwuosobowy
z prywatną łazienką zawierają się w przedziale od 1.600$ do ponad 4.000$.
Kibice mogą sobie pozwolić na noclegi na przedmieściach Bostonu lub, nawet w pobliskich
miejscowościach, byle znaleźć coś w pobliżu komunikacji publicznej. Tam można trafić na ceny około
1.000$, ale trzeba uważać, bo zdarzają się oferty ze wspólną łazienką.
MARATON
Bostoński Maraton odbywa się zawsze w trzeci poniedziałek kwietnia, gdyż w tym dniu przypada
w stanie Massachusetts oficjalne święto Patriot’s Day.
Trasę maratonu znajdziemy tutaj:
https://www.baa.org/sites/default/files/2020-02/2020_BM_CourseMap.jpg
W oparciu o mapkę można znaleźć dogodne miejsce do kibicowania biegaczom.
Jak widać, ta historyczna trasa nie jest pętlą, tylko linią raczej prostą prowadzącą od miasteczka
Hopkinton, w kierunku północno-wschodnim, do centrum Bostonu.
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A skoro tak, to organizatorzy maratonu przygotowują w Hopkinton, na terenie kompleksu sportowego
przy Hopkinton Middle School, Athlete’s Village – wioskę sportową, i do niej autokarami dowiozą
wszystkich uczestników. Autokary wystartują już od 5.45 rano, z Charles Street przy Boston Public
Garden. Z tego względu uważam, że biegacze powinni być zakwaterowani w centrum Bostonu,
w pobliżu Boston Public Garden.
Chyba, że można zamieszkać w Hopkinton, a po zakończonych zawodach skorzystać
z autokarów, które mają wrócić z Bostonu do Hopkinton po bagaże zawodników. To, z pewnością,
wymaga gruntownego przestudiowania regulaminu, względnie kontaktu e-mail z organizatorem.
Wszystkie szczegóły, a jest ich sporo, znajdziecie na oficjalnej stronie maratonu.
ZWIEDZANIE
Jak zawsze i wszędzie, warto jest mieć przy sobie mapę miasta lub mały przewodnik,
ewentualnie odpowiednią aplikację w smartfonie.
Mówi się, że Boston jest najbardziej europejskim z amerykańskich miast.
W dniu przyjazdu, tj. w piątek
Po długiej podróży, pewnie tylko dotarcie do hotelu, zakwaterowanie, ewentualnie w pobliżu jakiś
posiłek i czas na odpoczynek.
W sobotę
Można cały dzień przeznaczyć na zwiedzanie.
Boston jest stolicą stanu Massachusetts. To jedno z najstarszych i najbardziej znaczących miast USA,
zostało złożone w 1630r.
Biegacze powinni zacząć dzień od pobrania pakietów startowych, kibiców również zapraszam do tego
miejsca.
W sąsiedztwie obiektu, w którym wydawane będą pakiety startowe, znajduje się Prudential Center,
w skład którego wchodzi także Prudential Tower, gdzie na 50-tym piętrze znajduje się Skaywalk
Observatory z tarasem widokowym obejmującym widok 360 0 na Boston i okolice.
Może warto poznawanie miasta zacząć od tego widoku.
Skaywalk jest czynny codziennie godz. 10.00-22.00, bilet normalny kosztuje 21$.
Następnie, idąc Boylston Street w kierunku wschodnim, za około 500 m, po prawej stronie zobaczycie
kościół o bardzo bogatej architektonicznie fasadzie:, łuki, kolumienki, wąskie okna, wieżyczki…. i to
wszystko dwukolorowe. Kościół stoi na tle John Hancock Tower Boston, wysokiego nowoczesnego
budynku ze szkła i aluminium, więc robi tym większe wrażenie. Warto obejść go dookoła, a również
wejść do wnętrza, jeżeli będzie otwarty.
Jest to Trinity Church, Kościół Trójcy, należący do obrządku episkopalnego. W dni powszednie jest
otwarty w godz. 10.00-16.30.
Tak przy okazji John Hancock jest od 35 lat głównym sponsorem bostońskiego maratonu.
Po obejrzeniu kościoła, trzeba się Boylston St cofnąć do najbliższego skrzyżowania, gdzie jest stacja
COPLEY metra GL. Proponuję podjechać 3 przystanki do PARK STREET.
Tutaj zaczyna się bostońskie must see, czyli spacer trasą historyczną Boston Freedom Trail, którą
widzicie na mapce poniżej.
Długość trasy to około 4 km, początek w parku Boston Common, czyli w najstarszym, bo 400-letnim,
parku miejskim w USA.

3
Karol Zalewski
karol@jatrenuje.pl

2020 – MARATONY ZAGRANICZNE, DUŻE I MAŁE
Cała trasa jest widocznie oznakowana na
chodnikach – jest to czerwona linia częściowo
namalowana farbą, a po części ułożona
z cegieł. Zaś informacje o poszczególnych na
niej obiektach, których jest 16 przeczytacie na
stronie
https://www.thefreedomtrail.org/
oraz na tablicach obok tych obiektów.
Większość z nich można również zwiedzać.
Np. Bunker Hill to budynek o formie wysokiego
cokołu. Wewnątrz są schody, prawie 300 stopni,
którymi można wejść na szczyt.
Myślę, że to na jeden dzień wystarczy.
Powrót do centrum autobusem linii 93
z przystanku przy Chelsea Street, przy
skrzyżowaniu z Warren Street.
Autobus dojeżdża do stacji STATE, skąd dalej
możecie pojechać metrem linią OL lub BL.

Dla katolików
W Bostonie jest całkiem sporo kościołów katolickich, ale ponieważ w USA istnieje bardzo wiele
kościołów i wyznań chrześcijańskich, żeby trafić na właściwy kościół należy w gogle maps wpisać Rome
Catholic Church.
Tutaj wskażę 3 kościoły:
Boston’s Basilica of Our Lady of Perpetual Help, bazylika Matki Bożej Nieustającej Pomocy, przy
1545 Tremont St. Dojazd metrem OL do stacji Roxbury Crossing, GLE do stacji Fenwood Road lub
autobusem 66. Msze św. w sobotę o 16.00 i 19.00 (w języku Haitan) oraz w niedzielę o 9.00, 11.00,
12.30 i 17.00
Cathedral of the Holy Cross, Archikatedra Św. Krzyża, najważniejszy kościół diecezji bostońskiej jest
położony w kwartale pomiędzy ulicami Washington St, Monsignor Reynolds Way, Harrison Ave i Union
Park St. Dojazd liniami SL4 i SL5 do przystanku Union Park St oraz autobusami linii 8 i 10. Msze św.
w sobotę o 16.30, w niedzielę o 8.00, 9.30 i 11.30.
Our Lady of Czestochowa Parish in Boston, Parafia Matki Bożej Częstochowskiej, polska parafia
w Bostonie, przy 655 Dorchester Ave. Dojazd metro linia RL do stacji Andrew, przy tej stacji mają swój
przystanek autobusy linii 10, 16, 17, 18 i 171.
Wyjście ze stacji jest na Dorchester Ave, należy skręcić w prawo i pójść na południe około 100-150
metrów. Po prawej stronie, w narożniku skrzyżowania zobaczycie niewielki kościółek, biały ze
spadzistym dachem, pokrytym czerwoną dachówką. Na frontonie jest wizerunek Czarnej Madonny.
Msze św. w soboty o 16.00 i 19.00 (po polsku), w niedziele o 8.00 (po polsku), 9.30 i 11.00 (po polsku).
I ciekawostka – w połowie drogi pomiędzy stacją Andrew a kościołem, po tej samej stronie ulicy,
jest Cafe Polonia – jedyna polska restauracja w okręgu bostońskim.
Stronka: http://www.cafepolonia.com/
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W kolejnym dniu, czyli w niedzielę
W Bostonie ma swoją siedzibę jeden z najlepszych uniwersytetów świata Harvard University, a także
– też znakomita – uczelnia techniczna Massachusetts Institute of Technology.
Obie uczelnie znajdują się w dzielnicy Cambridge, położonej na północ od centrum Bostonu, po
przeciwnej stronie rzeki Charles.
Trzeba metrem RL dojechać do stacji HARVARD, a dalej już pieszo.
Sądzę, że szczególnie młode osoby mogą być zainteresowane tymi uczelniami. Szczególnie,
zabudowania Harvardu zajmują sporą część dzielnicy. Sporo tu budynków historycznych zbudowanych
z czerwonej cegły, część chodników na terenie uniwersyteckim też jest koloru czerwonego.
Spacerowanie po uliczkach tego miasteczka może być całkiem przyjemne.
Harvard University posiada na swoim terenie kilka muzeów, spośród których proponuję odwiedzić dwa:
Harvard Museum of Natural History, położone przy 26 Oxford St. Muzeum zostało założone w 1998r.
i prezentuje niezwykłe zbiory oraz prace badawcze i odkrycia naukowców tej uczelni. Misją Muzeum
jest propagowanie zasad i współzależności istniejących w świecie szeroko pojętej przyrody oraz
miejsca i roli człowieka. Szczegóły na stronie https://hmnh.harvard.edu/
Muzeum jest czynne codziennie w godz. 9.00-17.00, bilet kosztuje 15$.
Harvard Semitic Museum, położone 6 Divinity Ave. Muzeum zostało założone w 1889 roku i mieści
ponad 40 000 artefaktów z Bliskiego Wschodu, głównie z wykopalisk sponsorowanych przez Muzeum
w Egipcie, Iraku, Izraelu, Jordanii, Syrii i Tunezji. Zbiory służą do badania i nauczania archeologii,
historii i kultury Bliskiego Wschodu. Muzeum jest czynne od niedzieli do piątku w godz. 11.00-16.00,
wstęp wolny. Szczegóły na stronie https://semiticmuseum.fas.harvard.edu/
Oba w/w muzea są w zasięgu pieszego spaceru od stacji HARVARD.

Przewodniki zachęcają do odwiedzenia dzielnicy
Beacon Hill, niegdyś dość niebezpiecznej,
a obecnie – po rewitalizacji – bardzo pięknej.
Około 100-letnim budynkom przywrócono
pierwotny wygląd, a w ich wnętrzach urządzono
eleganckie mieszkania, na które tylko osoby
bardzo zamożne mogą sobie pozwolić. Niektóre
z budynków, przypominają pałace.
Jest to niewielka dzielnica położona pomiędzy
północną granicą Boston Public Garden i Boston
Common, a Cambridge St. Są tutaj ulice, a raczej
uliczki: Hancock, Temple, Rusell, Myrtle, Pickey,
Vernon, etc Obok widok na Acorn St.
Spacer najlepiej zacząć od stacji CHARLES/MGH
metra RL. Po wyjściu ze stacji należy pójść
w prawo, zapuścić się w te uliczki i podziwiać.

Jeśli będziecie jeszcze mieli czas i siły, warto podjechać do Cathedral of the Holy Cross,
najważniejszej w Bostonie świątyni katolickiej, o której wspomniałam powyżej, w informacjach dla
katolików.
Jest to okazały trójnawowy obiekt, zbudowany pod koniec XIXw., na planie krzyża łacińskiego.
Zawsze mam problem z określeniem stylu architektonicznego amerykańskich kościołów. W Europie,
gdzie chrześcijaństwo, a więc i świątynie, istnieje od ponad 1500 lat, styl budynku łatwo jest ustalić.
W Ameryce „stare”, to trochę ponad 100-letnie, a więc żaden styl romański, żaden gotyk, czy renesans.
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Amerykanie budowali po swojemu, zapożyczając z Europy to i owo, i efekt końcowy, z naszego punktu
widzenia, nie zawsze jest spójny. Tym nie mniej wnętrze prezentuje styl neogotycki i robi naprawdę
duże wrażenie, gdyż jest świeżo po kilkuletnim gruntownym remoncie i renowacji. Docenić należy
staranie, rozmach i, często, duże nakłady finansowe.
Odwiedzenie bostońskiej katedry zdecydowanie polecam.
Katedra jest otwarta codziennie w godz. 9.00-18.00, wstęp wolny.
W internecie, na zdjęciach wnętrza tej świątyni znalazłam ołtarzyk z kopią obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej, czyli polski akcent jest i tutaj.
W pamiętnym roku 2013, kiedy to podczas maratonu nastąpił terrorystyczny atak bombowy,
w tej właśnie świątyni zgromadziły się tysiące osób na międzywyznaniowe nabożeństwo ku czci
ofiar zamachu. Podczas tego nabożeństwa przemówił ówczesny prezydent Barack Obama.
W poniedziałek
Przede wszystkim cel przyjazdu, czyli Boston Marathon.
Na popołudnie, po odpoczynku, polecam jedno miejsce, w którym można spędzić mnóstwo czasu,
zrobić zakupy, np.: pamiątek oraz najeść się do syta różnymi specjałami.
Mam na myśli Faneuil Hall Marketplace położony w samym sercu, rodzącego się prawie 200 lat temu,
Bostonu. Są to hale targowe w historycznych obiektach, na które składają się trzy długie, równoległe
względem siebie budynki, a pomiędzy nimi wolnostojące stoiska handlowe i gastronomiczne. Łącznie
jest tam niezliczona ilość sklepów, sklepików, butików etc. W środkowej hali, która nosi nazwę Quincy
Market, jest mnóstwo punktów gastronomicznych oraz stoisk sprzedających artykuły spożywcze.
Market jest czynny codziennie od godz. 10, w niedziele od 11, do późnych godzin wieczornych.
Najwygodniej jest dojechać metrem BL do stacji Aquarium i, po wyjściu na ulicę, pójść w prawo przez
park (skwer) około 50 m. Po lewej stronie, za pierwszym wysokim nowoczesnym budynkiem,
zobaczycie dwupiętrowe ceglane pawilony, a pomiędzy nimi wejście pod oszkloną stalową konstrukcją.
To jest wejście na teren Faneuil.
Można też skorzystać z metra OL, którym trzeba dojechać do stacji State. Stamtąd idziecie na północ
Devonshire St aż do dużego skrzyżowania, przy którym – w otoczeniu nowoczesnych wieżowców –
stoi historyczny budynek z czerwonej cegły z jasną wieżyczką. Jest to Boston Massacre Site. Przy nim
skręcacie w prawo w State St. Idąc State St, po prawej zobaczycie okazały budynek ze złotym napisem
na fasadzie „75 State Street”. Przy nim skręćcie w lewo w uliczkę Merchants Row, którą przedłuża
pieszy pasaż ze szlabanem na początku. Tam wejdźcie, znajdziecie się w Faneuil, na drugim jego
krańcu, niż poprzednio.
Życzę udanych zakupów i smacznego.
We wtorek
Powrót do domu.
Inne godne odwiedzenia miejsca
Museum of Science
Muzeum jest zawieszone nad nurtem rzeki Charles tuż przy mostach, drogowym (w przebiegu drogi
Massachusetts Route 28) i kolejowym.
Muzeum prezentuje osiągnięcia z różnych dziedzin nauki, technologii i inżynierii, prezentuje świat
przeszły, obecny i przyszły, poprzez wiele różnych eksponatów, w tym około 700 interaktywnych.
W skład Muzeum wchodzi także Planetarium.
Misją Muzeum jest edukowanie społeczeństwa na świadomych bądź to uczestników, bądź to
zarządzających przemianami we współczesnym świecie.
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Muzeum jest czynne codziennie w godz. 9.00-17.00, a w piątki do 21.00. Podstawowy bilet wstępu
kosztuje 29$. Więcej szczegółów na stronie https://www.mos.org/
Dojazd do Muzeum każdą z linii metra GL do stacji Science Park/West End. Należy tak wyjść ze stacji,
żeby stojąc przodem do rzeki mieć po swojej prawej stronie most kolejowy na wysokim wiadukcie. Po
przejściu około 50 m, po lewej stronie zobaczycie, zbudowane z czerwonej cegły, obiekty Muzeum.
New England Aquarium
Akwarium jest położone przy Boston Main Channel, powstałym w wyniku połączenia rzek Charles
i Mystic oraz Chelsea Creek.
New England Aquarium to światowy lider w eksploracji oceanów i ochronie mórz. Z ponad 1,3 milionem
odwiedzających rocznie, Akwarium jest jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych w Bostonie
i głównym źródłem edukacji publicznej dla regionu. Odwiedzający oglądają gigantyczny zbiornik
oceaniczny. Akwarium rozpoczęło swoją działalność około 50 lat temu.
Akwarium prezentuje tysiące zwierząt żyjących pod, na i przy morzach i oceanach świata.
Akwarium jest czynne codziennie w godz. 9.00-18.00. Podstawowy bilet kosztuje 32$, ale w ofercie są
różne opcje, np.: z pokazami i wówczas jest drożej. Wszystkie szczegóły na stronie
https://www.neaq.org/
Dojazd do Akwarium metrem linią BL do stacji Aquarium i stąd już tylko kawałek do widocznego wejścia
do Akwarium. Akwarium sąsiaduje z terminalem promowym i nabrzeżem, przy którym cumują statki
wycieczkowe.
JEDZENIE
Typowo amerykańskie, typu stek wołowy lub hamburger.
Ale Boston słynie z owoców morza, szczególnie z homarów. Nie jest to jedzenie tanie, ale raz można
sobie pozwolić na świeżego i prawidłowo przyrządzonego homara lub, chociaż, na kanapkę z mięsem
z homara.
ZAKUPY
Ograniczyłabym się jedynie do drobnych pamiątek-upominków, które można nabyć w każdym z miejsc
odwiedzanych przez turystów, w sklepach przy muzeach oraz w Faneuil Market.
ŻYCZĘ UDANEGO POBYTU, MNÓSTWA WRAŻEŃ I ZNAKOMITEGO WYNIKU SPORTOWEGO!
Informacje szczegółowe, zawarte w tekście powyżej, są zaktualizowane na dzień jego
sporządzenia, tj. 29 lutego 2020r.
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