
2015.07.29 Żeglarze z Vancouver na pokazie ogni sztucznych – 
Konkurs fajerwerków. 

 
 

 
 
Największym wydarzeniem lata w Vancouver, a także największą imprezą plenerową, jest 
już od 25 lat oglądanie ogni sztucznych strzelanych z barki zakotwiczonej w centrum 
miasta w zatoce English Bay. 
 
Honda Celebration of Light (dawniej Benson and Hedges Symphony of Fire) jest corocznym 
konkursem fajerwerków muzycznych w Vancouver. Pierwsza "Symphony of Fire" odbyła się 
w 1990 roku. Impreza ta jest jednym z największych i najbardziej znanych festiwali 
Vancouver. W ostatnich latach odbywa się w ciągu trzech wieczorów: dwie soboty i jedna 
środa na przełomie lipca o sierpnia i ogląda w sumie ponad milion widzów. Jedni siedzą na 
brzegu, inni w restauracyjkach dookoła zatoki. Mieszkańcy budynków patrzą z okien a 
żeglarze i różnego typu wodniacy oglądają ze swoich łódek. 
 
Najlepszy widok jest z pokładu jachtów zakotwiczonych jak najbliżej barki, z której 
strzelane są ognie. Nie wszystkim udaje się zakotwiczyć w pierwszej linii, ale wszyscy maja 
dobry widok. 
W tym roku w ciągu trzech wieczorów konkurowały ze sobą trzy państwa: Chiny, Brazylia i 
Kanada. 
 
W środę 29 lipca 2015 – półgodzinny pokaz ogni sztucznych prezentowała Brazylia. 
Oczywiście nie zabrakło polonijnych żeglarzy. 



 
Na jachcie „Varsovia” goście zaokrętowali się wcześnie, już około godziny 18:30. W piękny 
słoneczny dzień podniosłem na top masztu olbrzymią polską flagę narodową. 
 

 
Przed wypłynięciem z mariny pamiątkowe zdjęcie. Konsul Generalny RP w Vancouver 
Krzysztof Olendzki (z lewej), Prezes KPK BC Iwona Świątczak (w środku) i moja rodzina. 
Po krótkim płynięciu na silniku jacht „Varsovia” zakotwiczył. Później przypłynęły i 
zakotwiczyły obok dwa inne jachty z polskimi załogami. Cała trójka była praktycznie w 
pierwszej linii przy bojkach oznaczających bezpieczny dystans od barki, z które strzelano 
ognie. Byliśmy blisko brzegu tak, że słychać było muzykę graną na plaży. 



 
Trimaran Jurka Kostańskiego zakotwiczył najbliżej brzegu, bo jego zanurzenie na to 
pozwalało. 
Na plaży, już od wczesnych godzin widzowie zajmowali lepsze miejsca. Inni wykupywali 
miejsca na przygotowanych trybunach przy namiotach barowych. Mogli przyjść później i 
zająć swoje rezerwowane miejsca. 
 

 
W oczekiwaniu do rozpoczęcia pokazów ogni sztucznych były też różne atrakcje, między 
innymi pokaz skoków na spadochronach. Trzech skoczków połączonych leciało z dużej 
wysokości. 



 
 
Nad masztami zakotwiczonych jachtów rozdzielili się i bezpiecznie wylądowali na plaży. 
Były też pokazy statków pożarniczych, które lały wodę pod wielkim ciśnieniem. Z daleka 
było widać ich fontanny wodne. 
 

 
 
Oglądając te atrakcje przyjemnie było siedzieć w kokpicie, coś zjeść i wypić lampkę 
szampana. 



 
Dokładnie o godzinie 22:00 po odegraniu hymnu Brazylijskiego, państwa prezentującego 
fajerwerki w tym dniu, zaczęło się strzelanie.   
Zobacz film: https://youtu.be/Q9r408xYhWg 
 

Na „Varsovii” najlepszy widok był z dachu nadbudówki. W błyskach oświetlających zatokę, 
na tle ogni widać było pełno kajaków, małych motorówek i dużo innego sprzętu wodnego. 
 

 
Niebo płonęło w ogniu a huk chwilami był taki, że w okolicznych budynkach mało okna nie 
powypadały. Biedne były zwierzęta domowe nieprzyzwyczajone do takich atrakcji. Znajomi 
opowiadali mi, że ich pies nie wiedział gdzie uciekać i chował się do łazienki. 



 
 
Najgłośniejszy był finał tego trzydziestominutowego pokazu. 
 
Po pokazie nie było sensu spieszyć się, bo tłumy ludzi wracających do domów blokowały 
okoliczne drogi i ruch samochodów nie był w stanie przebić się. Dopiero po godzinie 23 
można było podnieść kotwicę i popłynąć do mariny. Goście spokojnie mogli wrócić 
samochodami do swoich domów. 
  

 
Tekst i zdjęcia Jerzy Kuśmider 


