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СВІТЗМІНЮЮЄТЬСЯ
НАКРАЩЕ!
ЯКЦЕБУЛО
(Стор.2629)

НАШ
КІНОФЕСТИВАЛЬ
ТІЛЬКИФАКТИ!
(Стор.1417)

ЯК«РІЧКОВИКИ»
ДОПОМОГЛИ
РІЧЕЧЦІ
НАШІДОБРІ
СПРАВИ
(Стор.3839)

АКУЛИ
ПРОТИ
ДЕЛЬФІНІВ
ЗАХОПЛЮЮЧІ
ПОДРОБИЦІ
(Стор.2021)

ПУГОВКАСТАЛА
АРТЕКІВЦЕМ!
(Стор.1819)

ВАРТЕКУ
В АРТЕКУ НОВА
НОВА
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У кожного з нас є своє ім'я. Але імен однакових багато. Як же відрізнити одну людину від іншої?
Та дуже просто: для цього в нас є наші обличчя. Імена можуть бути однакові або схожі, а обличчя –
ні. Двох однакових людей на світі немає. Ми всі різні. Саме обличчя відрізняє нас від інших і
підкреслює нашу індивідуальність. От і в Артека з'явилося своє, нове й ні на кого не схоже обличчя.
Майже двадцять років емблемою Артеку була "ромашка". Вона гарна та яскрава. Але.
"Головасті" маркетологи провели дослідження й з подивом виявили, що наш улюблений Артек
знають багато дітей і батьків, а який вигляд має емблема – майже ніхто. Чому? А тому, що в
старій емблемі не було головного – індивідуальності. Того самого обличчя. "Ромашка" однаково
"підходила" і Артеку, і будьякому іншому дитячому табору у світі.
Тепер у нас є своє обличчя, своя індивідуальність. Ми не схожі ні на кого в світі. Ми – Артек.
Ми – Міжнародний дитячий центр, розташований у найкрасивішому місці Криму. Тільки в нас є
море, сонце, гори, парки й пляжі. Тільки на
нашій емблемі є ГораВедмідь,
наш улюблений Ведмедик.

З ІСТОРІЇ

АРТЕКІВСЬКИХ
СИМВОЛІВ
Три ва лий час Ар тек не мав влас ної сим воліки. Офіційна ар теківська ем б ле ма
з'яви ла ся ли ше 1958 ро ку. Втім ем б ле мою
її мож на на зва ти з пев ним пе ребільшен ням: спо чат ку це бу ло зо б ра жен ня ар теківсько го знач ка, роз роб ле но го ху дож ни ка ми Ленінградсь ко го мо нет но го дво ру.
До по чат ку 60х років цю ем б ле му ши ро ко
ви ко ри с то ву ва ли в оформ ленні як ар теківських до ку ментів, так і кор пусів,
стадіонів, май дан чиків то що. Але не за ба ром від неї відмо ви ли ся. Ем б ле ма, як ка жуть, "не при жи ла ся". На сам пе ред то му,
що нічо го ар теківсько го й ди тя чо го в ній
не бу ло. Не до по могло навіть те, що ар теківські ху дож ни ки пе ре ма лю ва ли цен т раль ний ме дальй он і на да ли не зро зумілій
зе леній горі в йо го центрі об рисів АюДагу.
Навіть у та ко му ви гляді "ленінградсь ку"
ем б ле му з Ар те ком мож на бу ло пов'яза ти
тільки після про чи тан ня на пи су.
На ступ на ем б ле ма
– "ар теківська ро маш ка" – з'яви ла ся на прикінці
70х років. Це
зовсім не та
"ро маш ка", до
якої звик ли

сьогоднішні
ар теківці. У неї
бу ло всьо го п'ять пе лю с ток – усміхне них ди тя чих ли чок. На пев но, че рез "не серй озність" на офіційних
до ку мен тах та бо ру її не розміщу ва ли, а ви ко ри с то ву ва ли для оформ лен ня значків,
гра мот, дип ломів і кор пусів. Ціка во, що в ди зайні ве ли ких і ма лих
ар теківських ме да лей еле мен ти
цієї ро маш ки збе регли ся до нині.
1975 ро ку до 50річчя Ар те ку роз ро би ли но ву сим воліку
та бо ру – "ар теківське ба гат тя" і герб Ар те ку. Найбільш
вда лим, без сумніву, бу ло
п'яти колірне ба гат тя. До те пер "ба гат тяч ко" – зна чок з
йо го зо б ра жен ням – най ба жаніша на го ро да для ар теківця.
На прикінці 80х харківський ху дож ник Во ло ди мир Лес няк роз ро бив но ву ар теківську ро маш ку, де, замість пе лю с ток,
зо б ра зив дітей, які взя ли ся за ру ки. Цю
гар ну та яс к ра ву ем б ле му ви ко ри с то ву ва ли як офіційну до
ос тан нь о го ча су.
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ФОРМА!
Контур знаменитого АюДагу – найбільш пізнаваний
символ Артеку – прикрасив нову артеківську форму.
Фасон новинки – плід спільної творчості співробітників
Дитячого центру й кращих дизайнерів України, які побували в Артеці на Фестивалі дитячої моди.
Артеківська форма – напевно, найдавніша артеківська традиція, що зародилася 1925 року разом із
самим Артеком. Форма завжди передавала дух артеківського часу, була частиною його славної історії.
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АРТЕКІВЦІ
ВИЙШЛИНА
ЛІД
Здавалося, що може бути більш несумісне – спекотне літо в Криму й … льодова ковзанка. Але якщо ти потрапив в
Артек – усе може трапитися. 26 червня
артеківці стали учасниками проекту "Ялта
Ice". Його ініціатори – відомий фігурист
Петро Чернишов і популярна акторка
Анастасія Заворотнюк. Проект стартував
на центральній набережній Ялти й триватиме до кінця літа.

Артеківці побачили в ролі постійної
ведучої льодового шоу улюблену "няньку" Анастасію Заворотнюк і насолодилися виступами триразового чемпіона
США з фігурного катання Джона Циммермана, відомих фігуристів із Великобританії Фіону Залдуа й Дмитра Сухано ва,
три ра зо вої
пе ре мож ниці
італійської версії проекту "Танці на льоду" Сильвії Фон та на, ба га то ра зо вих
чемпіонів України Тетяни Волосожар і
Станіслава Мороза. Став окрасою шоу
унікальний номер рекордсмена Книги
рекордів Гіннесса зі стрибків у довжину
через машину на льоду, майстра спорту
Сергія Якименка. Порадували хлопців
своєю майстерністю і жонглери на льоду Альфред і Марина Моруси й інші імениті фігуристи.
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ЮНІ
КОСМОНАВТИ
ЗУСТРІЛИСЯВ
«ПОЛЬОВОМУ»
У липні на базі дитячого табору "Польовий" відбувся XVI Міжнародний аерокосмічний фестиваль "Сузір'я – Артек". Фестиваль зібрав понад сімдесят юних конструкторів, авіа і ракетомоделістів і просто захоплених космосом дітей.
Усі дівчатка та хлопці – призери й переможці Всеукраїнських конкурсів і змагань, проведених
Українським молодіжним аерокосмічним об'єднанням "Сузір'я". Протягом фестивальної зміни
юні космонавти, що представляють усі регіони України, обмінялися досвідом, зустрілися з космонавтами й космічними конструктами і, звісно ж, чудово відпочили.

ВЕЛИКЕ
ВЕЛИКЕ
ВОЖАТСЬКЕ
ВОЖАТСЬКЕ
ВОГНИЩЕ
ВОГНИЩЕ
21 червня, у перший літній перезмінок, відбувся традиційний День артеківського вожатого.
Навколо великого Багаття дружби зібралися вожаті всіх поколінь, щоб побачити тих, кого в будень зустрічаєш рідко, поспівати улюблених пісень, згадати веселі артеківські історії. Одним
словом – інших подивитися й себе показати.
Серед VIPгостей вожатської вечірки були поетпісняр Юрій Рибчинський, співак Віктор
Павлік і гурт "Експрезиденти". Вони не тільки веселилися разом з артеківцями, але й радували їх своїми піснями.
На великому телевізійному екрані під неформальний вожатський гімн "Філософи в тринадцять із половиною" показали кінохроніку з вожатими Артеку, починаючи від 20 років ХХ століття
й до нашого часу.

артек 9/2009
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ПОДІЛИСЬ

ТЕПЛОМ
СЕРЦЯ
"Ярмарки милосердя" в Артеці давно стали доброю традицією. Íа вторговані гроші
дітикупуютьподарункидляпідшефногоБудинкудитинивЯлті.Íа6ійзмініартеківціз
дитячихтаборів"Лісовий"і"Річковий"розширилигеографіюдобрихсправівзялипід
своюопікущейСевастопольськийбудинокдитини.Артеківцізібрали1800гривеньіна
цігрошізакупилиліки.

На зібрані гроші ми закупили ліки, тому
що севастопольським малятам вони
найбільше потрібні: у цьому Будинку дитини
живуть
малюки
із
серйозними
захворюваннями центральної нервової
системи. Але їм важливі не скільки ліки,
стільки сімейне тепло, адже вони його
позбавлені. Це дуже страшно рости без
мами й тата.
Кожевніков Сашко (м. Вінниця, Україна)

Я в Артеці вчетверте, і кожну зміну активно
беру участь у "Ярмарках милосердя". Але
тільки цього року змогла особисто побачити
тих, кому ми допомагаємо. Я намагалася
поспілкуватися з кожною дитиною й дати хоч
маленьку частиночку своєї любові й тепла,
адже цим дітям так не вистачає уваги й турботи. Я увесь час намагалася зрозуміти, що
штовхає батьків на такий жахливий вчинок –
залишити свою дитинку. Адже діти – найважливіше в житті, і їм дуже потрібні батьки!
Корольова Юля (м. Москва, Росія)
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АНДРАНІКАЛЕКСАНЯН
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14червнявАртецівідбувсявідбірнийтурза
правопредставлятиУкраїнунаМіжнародному пісенному конкурсі "Дитяче Євробачення2009".Унаціональномуфіналібулипредставлені 15 учасників зі всіх регіонів країни.
Тріумфаторомстав11річнийАндранікАлексанянізХмельницькогоізсамостійнонаписаноюпіснею"Тритополі,трисурми".

Ми не дарма назвали Андраніка "тріумфатором". Юний подолянин став переможцем двічі.
Крім права представляти Україну на Міжнародному
пісенному конкурсі, він завоював ще й приз глядацьких симпатій Артеку.
Путівку на "Дитяче Євробачення" переможцеві
вручила прем'єрміністр України Юлія Тимошенко.
Разом з артеківцями вона уважно стежила за всіма
виступами й не шкодувала долонь для оплесків.
Решті учасникам фіналу вона від імені уряду теж пообіцяла путівки – в Артек, на наступне літо. Подарунок дуже до речі. Адже юні артисти, незважаючи
на тривале перебування в таборі, так і не встигли
посправжньому насолодитися Артеком. Коли їхні

ровесники ходили в походи, гралися й брали участь
у різних змаганнях, конкурсанти удосконалювали
свою майстерність: вивчали вокал, хореографію,
акторське мистецтво. Їм навіть у морі купатися не
дозволяли – щоб, не дай Боже, ніхто не захрип.
Правда, після фінального концерту хлопці відірвалися по повній програмі.
Зауважимо, що Андранік Алексанян намагався
потрапити на "Дитяче Євробачення" ще торік. Але
тоді до фіналу не дійшов. Незважаючи на це, він не
опустив рук і все ж домігся свого: "Мене назвали на
честь відомого у Вірменії полководця, – каже хлопчик. – Тому я сильний, мужній і взагалі всього домагаюся сам!"
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А домігся він багато чого. У свої 11 років Андранік уже встиг вибороти 1е місце й золоту медаль на Міжнародному телеконкурсі "Південний
ек с прес", 1е місце на Міжна род но му кон курсіфестивалі "Веспремські ігри" (Угорщина).
2007 р. він став першим на Всеукраїнському дитячому музичному конкурсі майбутніх зірок "Діти
Сон ця", Все ук раїнсько му фе с ти валі "Моя
Вірменія" і Міжна род но му фе с ти валікон курсі
"Надія Європи" (Росія)... Список можна продовжити. Також його визнали гідним Премії Президента України "Зірка України".
Незважаючи на це, хлопчик носа не задирає,
про що свідчить величезна кількість друзів, як у
рідному Хмельницькому, так і в Артеці. До речі,
Андранік – бувалий артеківець. Він уже відпочивав у Артеці 2008 року й навіть виступив перед
артеківцями на галаконцерті "Зоряний круїз".
А ще в маленького Андраніка дуже велике
сер це. Він уже встиг вла ш ту ва ти кілька бла годійних концертів "Дітям вулиці". Зібрані гроші
перерахували на будівництво дитячого будинку в
Хмельницькому.
Фінал "Дитячого Євробачення" відбудеться 21 листопада в Києві. Сподіваємося, що артеківці всіх країн підтримають
Андраніка на шляху до перемоги!
Пресслужба МДЦ "Артек"
Фотографії
Олександра Прокопенка та
Лева Авсєєва

Представник України на "Дитячому Євробаченні"
визначився шляхом змішаного голосування: 50% –
голоси телеглядачів і 50% – журі.
До складу журі ввійшли міністр у справах сім'ї,
молоді та спорту Юрій Павленко; міністр культури і
туризму Василь Вовкун; ректор Київської дитячої
академії мистецтв Михайло Чембержі; народний
артист України, композитор Олександр Злотник; генеральний директор МДЦ "Артек" Борис Новожилов; співаки Марина Модіна і Василь Лазарович.
У СМСголосуванні Андранік Алексанян посів
друге місце. Перше ж, з перевагою в 165 балів, було у Сашка Черненка з Одеси. Вирішальними стали
голоси журі.
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Перша літня зміна видалася, чи не найврожайнішою на яскраві свята. Не встиг відгриміти
відбірний фінал "Дитячого євробачення – 2009",
як всього за два дні артеківці знову зібралися на
головному майдані "Лісового". Цього разу для
того, аби весело відзначити 84ий День народження улюбленого Артеку.
Це був суперський концерт! Для артеківців
співали Гайтана, Наталя Бучинська, Марина Пархоменко, Надія Дорофєєва, Alir та інші. Нікого не
залишив байдужим театр естрадної пісні "Абсолют" (м. Луганськ), група "Baby sound" (м. Одеса),
колектив "Дитяча опера" (м. Київ) тощо.
Особливо поталанило артеківцям, котрі народилися 16 червня – в один день із Табором. Генеральний директор Артеку Борис Новожилов
особисто вручив щасливчикам подарунки.
Окрім того, на святі офіційно презентували
нову емблему Артеку (подробиці читайте на
стор. 2)
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Усім, усім артеківський привіт! Якщо ви читач нашого журналу, напевно, "Артек" для
вас не порожнє слово, а й чудові спогади,
яскравівраження,і,безумовно,мрії.
Якось у 60х роках минулого сторіччя учасники однієї зі змін задумалися, а яким буде Артек у
наступному столітті. Думки були найфантастичніші. Хтось вважав, що Артек перетвориться
на центр підготовки юних космонавтів, хтось говорив, що обов'язково має бути своя космічна
флотилія, дехто вважав за необхідне збудувати
найбільший у світі спортивний комплекс та найкращу школу… Усі свої думки діти виклали на аркуші паперу та запакували в спеціальну капсулу у
формі ракети.
Минув час. 2000го року, під час святкування
75-ої річниці Артеку, "ракету часу" відкрили. З
яким захопленням та гордістю діти читали лист
з далекого минулого і як було приємно, що дуже багато з того, про що мріяли артеківці 60х,
справдилося.
Артек сьогодні дійсно найсучасніший дитячий
центр, його вважають найкращим у світі. Щороку
він гостинно приймає близько 30 тисяч дітей з
понад 50 країн світу. Можна б було заспокоїтися… Але ж ми з вами не були б артеківцями, якби
так вчинили!
Замислімося, а яким же ми хочемо бачити
наш улюблений Артек, коли йому виповниться
сто років. Отже, запускаємо фантазію, відкидаємо баласт проблем, підключаємо допитливість і… вирушаємо в мандрівку часом. Курс –
АРТЕК100!
Рік 2025. У Криму зібралися артеківці з усього світу. Тепер Артек не
лише дитячий центр на березі Чорного моря, але й міжнародна мережа клубів артеківців різних
країн. Радо вітають гостей

діти та вожаті. Водночас в Артеку відбувається
багато цікавих заходів. Спробуємо побувати на
головних. Скористаємося електромобілями.
Цей екологічно безпечний вид пересування у
центрі вже став звичним та зручним.
Ми проїжджаємо поруч із комфортабельними
корпусами. Дитячі готелі різного рівня, бо кожен
має свої смаки щодо відпочинку. В оновлених
парках квітнуть рослини, гірські річки несуть прохолоду, неподалік шумить лагідне море…
Наша перша зупинка – освітній центр. Бути
освіченим для артеківця – значить вміти мислити, використовувати інформацію та знання для
добрих і корисних справ. Освітній центр – це незвичайна школа. Тут немає уроків. Тут є можливість знайти необхідну інформацію, попрацювати в експериментальних лабораторіях, через
всесвітню мережу відвідати заняття у провідних
навчальних закладах планети. Зараз у центрі
проходить конференція юних дослідників, які
представляють свої наукові роботи. Розвиток
інтелекту, освіченість – одна з головних цінностей та рис артеківця.
Наступний пункт – спортивнооздоровчий
комплекс. "В Артеку діти займаються чим захочуть, а природа їх оздоровлює", – каже З.П.Соловйов. Ця думка засновника Артеку стала ще
одним важливим пріоритетом у діяльності центру. Прекрасні пляжі та басейни, чудові тренажерні зали та спортивні майданчики, паркові
ігрові галявини та
Палац мистецтва з
хобіклубами на
будьякий смак…
Очі розбігаються, але ти маєш
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зробити вибір, чим тобі зайнятися з користю для
душі й тіла. Здоров'я – великий скарб, який шанують й охороняють в Артеку.
Мандруємо далі. Палац націй. Адже з 2009 року Артек – штабквартира Всесвітньої дитячої
ліги націй. Щороку тут проходить форум дітей
світу, під час якого кожен має можливість винести на обговорення питання, що турбують дітей його країни. До роботи Ліги приєднуються парламентарі багатьох країн, фахівці ООН, ЮНЕСКО,
інших міжнародних організацій. Пропозиції дітей
є обов'язковими для обговорення та врахування
при ухваленні важливих рішень для всієї планети.
Ми біля Центру координації діяльності Артеку.
Тут розташувалися служби, які забезпечують повноцінну діяльність міжнародної мережі "Артек".
На інформаційному табло привітання та пропозиція поставити питання. Що ж, скористаємося
такою можливістю.
Тож, "Як можна потрапити в Артек?". Путівки в
Артек не продають. Кожен має рівну можливість
стати учасником спеціальних проектів в Артеку.
Дізнайтеся про зміст проекту, виконайте конкурсне завдання та надішліть його до інформаційноаналітичного центру Артеку. Якщо вашу
роботу визнають гідною, ви зможете отримати
відповідний ваучер для перебування в Центрі.
Також ви можете стати учасниками спеціальних
телевізійних проектів, радіошоу та конкурсів і виграти путівку.
"Чим відрізняється Артек від інших дитячих
таборів? Чому варто їхати саме в Артек?".
Поперше, все, що буде новим у світі завтра,
сьогодні є звичним в Артеку. Найсучасніші та корисні програми та відповідні умови допоможуть і
чудово відпочити, і розібратися у собі, своїх
прагненнях та бажаннях, дадуть змогу
визначитися із захопленнями та
життєвою кар'єрою. Подруге, Артек
пропонує тобі справжню дружбу, яка не
має кордонів та будьяких інших обмежень. У нас цікаво та весело, спокійно та
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затишно. Ми поважаємо свободу кожного, яка
обмежується лише одним – свободою та правами інших. Потретє, у тебе є можливість бути разом з Артеком не лише короткий термін, перебуваючи у центрі, але й цілий рік, усе твоє дитинство та юність, а якщо захочеш, і все життя. Артеківець сьогодні – артеківець назавжди.
Ще одне запитання. "А що нового та цікавого
є в Артеку?". Залежно від того, що ти шукаєш…
Час нашої мандрівки вичерпано. Ми повертаємося у рік 2009. А справді, що ми шукаємо в
Новому Артеку? Помріймо разом. Ми чекаємо від
вас пропозицій і думок про те, яким має стати Артек. Раді будемо співпрацювати у втіленні наших
прагнень. Адже мрії мають здійснюватися!
Віктор Книш, директор Центру перспективного розвитку МДЦ "Артек"

Адресадлязв'язку:
ЦентрперспективногорозвиткуМДЦ"Артек"
01033,Êиїв,вул.Âолодимирська,71а
email:mria_artek@i.ua
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10 ПРИЧИН
« НАЙ К РАЩОСТІ»
АРТЕКІВСЬКОГО XVII

КІНОФЕСТИВАЛЮ

Чом у ÍАЙя с к равіша подія кожн ог о артеківськог о рок у – кіноф ес т ив аль? Чомуюнікіног урм ан и–ÍАЙщ асл ивішіартеківці на світі? Чом у конц ерт и перш их
липн ев их днів – ÍАЙв ид ов ищніші й
ÍАЙз ап альніші? Можн а нав од ит и тисячі прич ин, але ми наз вем о тільки десятьзних,чом уXVIIМіжнар одн ийфес тив аль дит яч ог о і юнацьк ог о кіно "Артек"  пол он ив серц я всіх, хто брав у
ньом уучасть:
1) Фестивальунікальний. Це єдиний кінофестиваль у світі, що збирає таку кількість
юних глядачів.
2) Фестивальміжнародний.Цього року
на ньому було представлено 25 фільмів з
15 країн, створених в останні роки для дітей
і юнацтва. У кон курсній про грамі бра ли
участь 9 найкращих фільмів для сімейного
перегляду з Австрії, Білорусі, Великобританії, Угорщини, США, Франції, Латвії, Росії,
Польщі.

3) Фестиваль об'єктивний. Адже конкурсні фільми оцінювало два журі: професійне
й дитяче. До складу професійного журі входили актор Ігор Верник, акторка Ольга Прокоф'єва, народна артистка України Раїса Недашківська, телеведуча Світлана Леонтьєва,
мистецтвознавець Ірина Зубавіна, кінорежисер Оксана Байрак, кінорежисер Євгеній Сивоконь, кінодраматург Вадим Жук, кінорежисераніматор Іван Максимов, актор Олександр Леньков, акторка Вікторія Ісакова, акторка й суспільний діяч Земфіра Цахілова, актор Марат Башаров, актор Гоша Куценко, телеведучий Леонід Якубович. До дитячого журі
ввійшли юні кіноартисти й всі діти, які відпочивають в Артеці (близько 3,5 тисяч).
4) Фестиваль дарує зустрічі. Кінофестивальний тиждень дав змогу артеківцям не
тільки бути поруч, але й поговорити зі знаменитими й улюбленими акторами, продюсерами, телеведучими, серед яких як легенди радянського кіно (Лев Дуров), так і зірочкипочатківці (Катя Старшова, котра зіграла Пуговку
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в серіалі "Татусеві
доньки").
5) Фестиваль перспективний. Щороку він починається із пресконференції, на якій горді й
щасливі організатори загинають пальці, перераховуючи нововведення й грандіозні плани.
Борис Новожилов (генеральний директор
МДЦ "Артек"): "Наступного року ми плануємо
перенести кінофестиваль на міжнародну
зміну, тоді кіно дивитимуться діти принаймні з
60 країн світу. У перспективі, я припускаю, Артек буде формувати моду на дитяче кіно".
Вікторія Лукіна (продюсер фестивалю):
"Ноухау фестивалю – спільний проект із
зіркою. Цього року пройдуть творчі майстерні
"Складемо казку разом", "Казка із зіркою".
6) Фестиваль задерикуватий. Щорічно в
рамках кінофестивального
тижня зіркові гості можуть позмагатися, а
точніше – побешкетувати разом з
дітьми й вожатими Артеку під
час традиційного
аквашоу.
7) Фестивальдивує.
Цьо го ра зу кіно фе с ти валь
вста но вив ре корд: у йо го рам ках бу ло про ве де но 100 май стеркласів і твор чих
зустрічей ар теківців зі зна ме ни ти ми й
улюб ле ни ми кіно ме т ра ми.

8) Фестиваль
повчальний.Уперше в
його програмі, крім традиційних майстеркласів, пройшли
творчі майстерні з метрами кіномистецтва.
Тут хлопці освоювали премудрості
таких професій,
як кінокритик,
художникди зай нер,
кліпмейкер,
аніматор і
актор. Одні
із найяскравіших
творчих
зустрічей
були
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НАШАДОВІДКА
АРТÅÊ² Ê²ÍÎ
Артек і кіно – поняття нероздільні. Уже 1926
року на замовлення Всеукраїнського кінофотоуправління знаменитий поет Володимир
Маяковський пише сценарій фільму "Діти",
події якого відбуваються в нашому таборі.
Звісно, фільм знімали в Артеці. 1928 року ця
стрічка вийшла в широкий прокат. У 20ті роки в
Артеці зняли ще одну "маяковську" кінострічку.
Цього разу це була екранізація відомого вірша
про професії. Пам'ятаєте, "Всі професії
потрібні, всі професії – важливі..." Потім на
території Табору зняли більше сотні художніх і
документальних кінофільмів.
Ці стрічки можна розділити на дві категорії.
Перша – це фільми про Табір. При цьому не
завжди він називається Артек. Наприклад, у
фільмі "Здрастуйте, діти" (1962 р.) дія
відбувається в безіменному "новому таборі". У
фільмі "Пасажир з Екватора" фігурує чомусь
табір "Каскад", хоча в кадрі саме Артек, та й за
кадром звучать найсправжнісінькі артеківські
пісні. Є фільми, де йдеться безпосередньо про
Артек – "Новий Гуллівер" (1935), "Щаслива
зміна" (1936), "Військова таємниця" (1958).
Друга категорія – фільми, зняті на
артеківській натурі, сюжет яких не пов'язаний з
Табором взагалі. Адже Артек – ідеальний
знімальний майданчик: гарна природа,
мальовничі пейзажі, багато сонячних днів і
відсутність курортників, які в будьякий момент
можуть влізти в кадр. В Артеці знімали зокрема
історичнопригодницькі фільми "У пошуках
капітана Гранта" (1985),
"В'язень замку
Іф" (1988), "Царське полювання" (1990),
"Одіссея капітана Блада" (1991), "Серця трьох"
(1992) тощо.
присвячені тонкощам акторської майстерності. Гостями артеківців стали Олександр
Леньков, Ігор Верник, Вікторія Ісакова. На
майстернях дивувалися й розширювали свій
кругозір не тільки хлопці, але й "зіркові" учителі, наприклад, такий висновок зробив народний артист Росії Олександр Леньков: "Мене щоразу вражає, наскільки всі діти рівноталановиті і як все, придбане в дитинстві, залишається назавжди в сховищах нашої всесиль ної пам'яті. Я пра цюю на май бутнє.
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Â²ТАЄМÎ!
Урезультатіголосуваннявеликогодитячогожуріназванопереможцівуномінаціях:
"Íайзахоплюючийфільм" – к/ф "Казки на ніч", США, режисер Адам Шенкман;
"Íайдобрішийфільм"– к/ф "Валлі", США, режисер Ендрю Стентон;
"Íаймудрішийфільм"–к/ф "Штучки", Польща, режисер Анджей Якимовски;
"Íай–найкращийфільм"–к/ф "Привіт, Кіндер!", Росія, режисер Мілена Фадєєва.
Рішеннядорослогопрофесійногожурівизначилопереможцівуномінаціях:
"Êращий фільм для сімейного перегляду" – "Дванадцяте літо", Росія, режисер Павло
Фаттахутдінов;
"Êращий фільмказка" – "Таємниця Мунакра", Великобританія – Угорщина – Франція,
режисер Габор Чупо;
"Êращийпригодницькийфільм"–"Маленькі розбійники", Латвія – Австрія, режисер Арманд
Звирбуліс.
Головну нагороду фестивалю Гранпрі, за рішенням професійного журі, вручили
польськомуфільму"Øтучки",режисерАнджейЯкимовски.
Уміння перевтілюватися, яке набувають юні
артеківці, може спливти в несподіваній ситуації через багато років".
9) Фестиваль іде в ногу з часом.
Увесь світ аплодує польському анімаційному
кіно. А "Оскари" і всесвітнє визнання у польських режисеріваніматорів? Чудово! В Артеці
всі дивляться польський анімаційний серіал
"ВедмежаФантазер", представлений Єжи
Онухом, радником посольства Польщі в Києві.
У кінематографі "колірна" революція, і колишні
чорнобілі фільми, як "Віднесені вітром" і
"ФанфанТюльпан", стають кольоровими. Чудово! Олексій ДівєєвЦерковний представляє
в Артеці першу українську "розфарбовану"
картину "У бій ідуть лише старі".
10) Фестиваль окриляє. На майстеркласах з улюбленими акторами
діти розуміють, що хочуть
пов'язати своє життя з
кіно, а улюблені актори
усвідомлюють,
як
потрібен дитячий кінематограф. Як відзначив актор
Ігор Верник, тільки "промениста енергія дитячого щастя"
може надихнути нас на
будьякі подвиги й наповнити світлом справу, якій ми присвячуємо своє
життя.
Олександра Ульянова
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КАТЯ СТАРШОВА:
НІ ПАЛЬЦЯМ ВІЯЛОМ!
(ЗУБÍ² М²ФÈ ТА ДУЖÅÂÅЛÈÊ² СÅÊРÅТÈ)
Íайсимпатичнішою окрасою XVII Міжнародного кінофестивалю "Артек"  стала вічно
усміхненаÊатр
 усяСтаршова.Семирічнаакторка,відомашанувальникамсеріалу"Татусеві
доньки"якÏуговка,звідалавсіпринадизоряногокінотижня:побешкетуваланааквашоу,
перезнайомиласязусімаюнимийдорослимиколегами,якіприїхалинафестиваль,атакож
поспостерігалазапобутомартеківців.
Катя до Артеку потрапила вперше, і планета
вічного дитинства полонила її серце своєю
стихією
дружби
й
упорядкованими
веселощами щоденних концертів, дискотек,
екскурсій
і
походів.

Пуговка переконана, що наступного разу
хотіла б жити не в гостьовому корпусі з
бабусею, а разом з дітьми, аби стати
справжнім артеківцем.
– Êатю, тобі хотілося б прожити всю
змінувтаборіразомздітьми?
– Дуже хотілося б. Тут так весело, багато
всього відбувається, і всі при цьому одне з
одним дружать.
– Що б ти хотіла залишити собі на
пам'ятьпроАртек?
– Кепку! І хустинку, – посміхається Катя,
тоді як бабуся Тетяна Юріївна діловито
зав'язує поверх задерикуватих хвостиків
артеківську хустинку – подарунок
редакції журналу "Артек".
Катрусі
часто
доводиться
обводити своє ім'я сонечком у
блокнотах мисливців за зірковими
автографами. І в Артеці навколо
милої Пуговки постійно нишпорять
захоплені шанувальники серіалу.
Однак Катя впевнена, що зіркова
хвороба – не для неї.
– Як вважаєш, чому деякі артисти
занедужуютьназірковухворобу?

артек 9/2009

– Бо деякі люди думають, що стали зовсім
великими зірками. А насправді, це може бути й
не так. Я от ніколи не буду задирати носа.
– Ти схожа на свою героїню Ïуговку з
"Татусевихдоньок"?
– Схожа. Я така ж вигадниця і витівниця.
–Булисмішнівипадкиназйомках?
– Так. На 1 квітня я переодяглася у свого
великого ведмедя Бублика й усіх перелякала.
Ніхто й не здогадався, що замість іграшки на
дивані сиджу я.
–Бублик–твояулюбленаіграшка?
– Ні, це Пуговчин улюбленець. Моя
улюблена іграшка – лемур. Бабуся подарувала
його в мої чотири роки. В Одесі ми були в
зоопарку, де я побачила лемура Маргошу,
схожого на мого. Відтоді в мого "вихованця"
з'явилося ім'я.
–Ходятьчутки,що,коливтебевипали
молочні передні зуби, тобі для зйомок
довелося надягати пластмасові. Це
правда?
– Насправді в мене ніколи не було
пластмасових зубів! Це вигадали журналісти.
Їм, напевно, дуже нудно.
–ТвояÏуговкаужевстиглазакохатисяв
серіалі. А Êатя Старшова знайшла свого
лицаря?
– Так. Але ім'я не скажу. Це мій найбільший
секрет.
Від хитрих запитань і надто балакучих
шанувальників Катю ніжно оберігає бабуся
Тетяна Юріївна. Милуючись тим, як вихованка
Центру естетики й краси майже професійно
переморгується з артеківською фотокамерою,
бабуся заодно розповідає мені про успіхи й
звички любої онуки:
– Катя займається фігурним катанням,
вчиться грації в Центрі естетики й краси
"Катюша", читає вірші.
– Як вважаєте, а від цього не
втрачаєтьсябезтурботністьїїдитинства?
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– Світ такий суворий і тяжкий. Несправедливо
залишати дитину наодинці зі школою й двором.
Це і небезпечно, і нецікаво, тому Катя й ходить у
Центр естетики й краси "Катюша" Земфіри
Цахілової. І Катя, і її тітка займаються також
дитячим балетом на льоду в центрі "Алеко".
Катруся брала участь у Міжнародному шоу танців
на льоду в Парижі й посіла друге місце. Хіба
можна втратити безтурботність дитинства серед
захоплених тим же, чим і ти, однолітків?
– Молода акторка більше спілкується з
одноліткамичидорослими?
– Звичайно, з однолітками. Центр
"Катюша", наприклад, – це яскраве свято
дитинства, клуб за інтересами для найменших
і старших.
–Êатяслухнянадитина?
– Катя дуже тямуща й слухняна. Звичайно, і
характер у неї присутній. Адже вона
народилася в рік Змії, а за гороскопом –
скорпіон.
–Аяксправиіззірковоюхворобою?
– Каті звичайно подобається, коли нею
захоплюються люди, роблять компліменти,
але пальці віялом вона не робить ніколи!
Олександра Ульянова

ЯК ДЕЛЬФІНИ  
В АКУЛ
АКУЛ
ВИГРАЛИ
НАШФОТОРЕПОРТАЖ
Ці веселі й прикольні змагання з водного дуркування, поза
всяким сумнівом, захопливий і азартний  пункт кінофестивальноїпрограми.Зрокуврікпрогресуєцейунікальний,сутоартеківськийвидспорту.Апротистоянняміжкомандами
"Акули"(кінозірки),"Êосатки"(вожаті)і"Дельфіни"(юніартеківці)давносталопринциповим,бощенікому,принципово,невдалосяобігратикомандудітей.
Цього року до лав кіноакул увійшли Руслана
Писанка, Остап Ступка, Максим Коновалов, Римма Зюбіна, Віталій Борисюк та інші. Особливе
захоплення в уболівальників викликала чарівна

Катя Старшова – Пуговка з т/с "Татусеві доньки".
Ніби виправдовуючи підступну репутацію акул,
кінозірки не стільки прагнули до першості,
скільки капостили суперникам: намагалися перевернути "ворожі" човни, запливали на чужі
доріжки й заливали суперників справжніми водоспадами бризок. Вожаті теж себе показали:
замість того, щоб плисти на хитромудрих
надувних конструкціях, весь час намагалися сховатися під водою. Натомість
уболівальники (всіх команд одночасно) наперебій повторювали
одне одному про
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шахрайство й страшну несправедливість суддів.
Отож іскристого азарту, веселого дуркування та
жартів було значно більше, ніж води в басейні табору "Озерний", де все неподобство й відбувалося.
У підсумку думки глядачів і журі кардинально
розділилися. Уболівальники, спокушені автографами зірок і зачаровані Пуговчиною посмішкою,
не жалкуючи долонь, "виаплодували" перемогу
"Акулам", але авторитетні судді, всупереч думці
більшості, оголосили переможцями команду
дітей – "Дельфінів". Проте артисти щодо цього не
дуже й переймалися. Як резюмувала Ольга
Сумська: "Аквашоу – це завжди свято, море
емоцій і джерело радості, незалежно від того переміг ти чи ні".
ФотоÎлександр
 аÊостуриі ЛеваАвсєєва
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ГÎСТ² АРТÅÊУ

ЮРІЙ РИБЧИНСЬКИЙ:
«ЗАРТЕКОМНЕМОЖЛИВО
РОЗЛУЧИТИСЯ!»
Цього літа в Артеці гостював прекрасний поет, один з фундаторів сучасної української
естрадноїпісніÞрійРибчинський.Дивовижнацелюдина!Аджезаслуженийперезаслужений і суперзірковий – а ніякої тобі "зірковості". Þрій Рибчинський із задоволенням
проводивдляартеківцівмайстеркласи,виступавнаартеківськихсвятахінавітьспівав
навожатськихвечірках.ЦілимиднямивінневтомноганявАртеком,тому"відловити"його було вкрай складно. Але для нашої кореспондентки Тетяни Гальчук немає нічого неможливого.Ïоетапісняравпіймаливтаборі"Лазурний",девінготувавсяпровестичерговиймайстерклас.
–ÂидоАртекупотрапиливперше.Тож
якіÂашівраженнявіднашоготабору?
Артек – дивовижне за кліматом
місце – сухі субтропіки. Тут у літню
спеку почуваєшся набагато комфортніше, ніж в інших місцях,
де мені довелося побувати. Принаймні краще,

ніж у Сочі чи Ялті. Тут дуже чудова та різноманітна природа. Коли порівнюєш це зі
старими фотографіями, розумієш, що це все рукотворне,
це подвиг
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– Ім'я Юрія Рибчинського мені відоме давно. Завжди мріяв про те, щоб на власні очі побачити цю людину й потиснути йому руку за
його заслуги й творчість. Сьогодні моя мрія
здійснилася. Дуже дякую за зустріч! Вона
пройшла на високому рівні, і мені дуже сподобалася. Я фанат поезії. Думаю, що ця зустріч
залишиться в дитячих серцях надовго. Віват,
маестро!
Денис Овчинніков, вожатий 10 загону
д/т "Лісовий"
людейентузіастів, котрі перетворили напівпустельне передгір'я в квітучі парки. Але найголовніше тут – це атмосфера. Чути з ранку до вечора дитячі голоси – найкращий засіб омолодження. Коли душа наповнена дитячими голосами, вона сама, здається, молодіє. Крім цього, душа радіє від того, що діти з ранку до вечора зайняті чимось дуже корисним, веселим:
співають, танцюють – це унікально! На жаль, у великих і маленьких містах системи, коли масово
займалися дітьми, вже немає, її зруйновано.
Однак те, що залишилося, набуло вільного від
старої ідеології характеру. Сьогодні найголовніша ідеологія – щоб діти росли здоровими,
щасливими, вчилися любити й радіти життю.
В Артеці почуваєшся дуже комфортно й затишно, це унікальне місце на Земній кулі. Мені
тут дуже подобається.
– Які Âаші враження від зустрічей з артеківцями,відмайстеркласів?
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НАШАДОВІДКА
Þрій Рибчинський народився 22 травня
1945 року. Закінчив філфак Київського
університету. Уже в 20 років він написав вірші до
надпопулярної пісні "Дикi гуси", яка сьогодні
стала народною. Рибчинський – автор більше
десяти мюзиклів, найзнаменитіші з них "Юнона і
Авось" та "Біла ворона". Кількість його окремих
пісень навіть полічити складно: рахунок іде на
тисячі! Рибчинський створив пісні співпрацюючи
з півтора сотнями композиторів, серед яких
Володимир Івасюк, Микола Мозковий, Ігор
Шамо, Ігор Поклад. Його твори виконують Ніна
Матвієнко, Софія Ротару, Тамара Гвердцителі,
Олександр Малінін, Валерій Леонтьєв, Йосип
Кобзон, Наталя Могилевська.

Я зустрічався з різними дітьми – і фіналістами українського відбірного конкурсу "Дитячого Євробачення", і просто артеківцями. Сьогодні моя третя зустріч. Ми зустрічалися вчора з дітьми дитячого табору "Кипарисний",
сьогодні – "Лазурний", і всі зустрічі дуже різні.
Сьогодні, наприклад, я не очікував, що вони
будуть скуті, мовчазні й серйозні, а вчора не
думав, що вони будуть такі розкуті й сміливі.
Наступного разу, коли приїду, обов'язково
привезу із собою
диски, фонограми, щоб
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– Дуже весела й дружня атмосфера. Було
дуже приємно, що Юрій Рибчинський розмовляв з нами як з рівними й анітрошки не
чванився. Було дуже цікаво: для майстеркласу він підібрав свої твори, які зрозумілі нашому віку й які якнайкраще
відповідали нашим захопленням. Спасибі,
маестро!
Шевчук Єгор, 1 загін, д/т "Лісовий"
дітям було веселіше. Крім цього, я сам можу
щось їм заспівати.
Добре, що діти в Артеці зібралися з усього
пострадянського простору – це дуже дипломатично. Потім вони виростуть і, згадуючи
відпочинок в Артеці, будуть дружити. Незважаючи на те, що ми розпалися, все одно із
сусідами потрібно жити добре й дружити. Діти
повинні рости разом з дітьми для того, щоб не
бути самотніми. Самотня дитина – це погано.
Щастя – це співучасть. Природне середовище
– це гра. Погано, коли дитина грається з неживими предметами, і добре, коли вона грає зі
своїми друзями, навіть коли вони сваряться
чи, навіть, б'ються – це маленькі моделі майбутнього життя. Артек об'єднує!
–ÂАртеціпісняєневід'ємноючастиною
артеківської субкультури. Які з артеківськихпісеньÂамнайбільшесподобалисяйчому?
– "Артек, Артек наповнює вітрила" – вона
більш сьогоднішня, сучасна. Діти її швидко
вчать і співають.

– А ви не
план уєте напис ат и пісню
дляАртеку?
–
Про
це
місце можна багато писати... Тому
не сумніваюся, що я
обов'язково напишу
пісню про Артек і, можливо, вже до осені й запишу. Я хочу написати
пісню про те, що з Артеком можна й не
зустрітися, але, зустрівшись, уже неможливо
розлучитися!
А от більш конкретно що це буде за пісня –
поки не знаю. Я ніколи не знаю, коли сідаю
писати, про що буде пісня. Тепер, наприклад,
матері за допомогою УЗД уже точно знають:
хлопчик у них народиться чи дівчинка, але все
одно не знають, з якими вони будуть очима,
характером і здібностями. У творчості ти наповнений якимись емоціями. Це буде присвя че не Ар те кові, мож ли во, це бу де
пісня про во жа тих. Не знаю…
У
будьякого плоду має бути час на
дозрівання…
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Я К  С В ІТ С Т А Є

М
И
Щ
А
КР
–"Ярмарокнаціональнихкультур"–однаізнайяскравішихтрадиційМіжнародного
дитячогофестивалю"Змінимосвітнакраще".Завдяки"ярмарку",незалишаючи
межАртеку,можназдійснитисправжнісінькунавколосвітнюмандрівку.Доситьлише
прогулятисявздовжбарвистихнаметів,кожензякихпредставляєпевнукраїну–
учасницюфестивалю.Тутможнапобачитирізніпредмети,щопередаютькультуру
країни,покуштуватиекзотичнінаціональністрави,навчитисянаціональних
промислів,вивчитипіснітаігридалекихкраїн.

Але найцінніше в ярмарку, без сумніву, –
спілкування. Адже нетовариських дипломатів, нехай і зовсім юних, не буває.
Дуже цікаво спостерігати за тим, як
ста ють дру зя ми діти з різних
країн. Провівши невелике опитування, я змогла скласти собі звіт
про особливості інтернаціональної дружби.
Тоні, Монголія:
"Я знай шов друзів з
В'єтнаму й Америки".
Райан Лавелле,
Великобританія: "Я
подружився із представниками України,
Швеції, Естонії, Німеччини, Америки".
Малік
АльНемрі, Йорданія: "
Я із задоволенням спілкуюся із
хлопцями з Палестини, Туреччини,
Нігерії,
Туркменістану, України".

Аріанні Гонзалез, Куба:
"Коли повернуся додому, буду листуватися з новими
дру зя ми
з
Італії, Палестини та Литви".
Звісно, не
об хо дить ся й
без су пе ре чок і
розбіжностей. Хоча
в од но му дум ки всіх
дітей збіглися: Артек перевершив усі їхні очікування своєю красою й гостинністю. Тоні з Монголії,
приміром, артеківська земля нагадала про рідні простори: "В Артеці я впер ше. Мені по до бається
та ка
гірська
місцевість. Вона нагадує мені про Монголію, де каміння
– це не тільки
п р и р о д н а
особливість,
але й священний символ.
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У нашій країні можна побачити купи каміння із
прив'язаними над ними стрічками. Це "ово" –
камені богів, що позначають священні або
пам'ятні місця. Біля цього каміння не можна
голосно розмовляти, розкладати багаття й
варити їжу".
А Райану Лавеллу з Великобританії в Артеці згадався лондонський Гайдпарк: "Мені
по до бається, що тут нас вчать вільно
висловлювати свої думки. Ми дискутуємо,
не боячись здатися смішними або непочутими. Така відкритість і довіра нагадують
мені про "куточок ораторів" у лондонському Гайдпарку".
Артеківські традиції близькі й Маліку
АльНемрі з Йорданії: "В Артеці нас
вчать цінувати наше мирне й щасливе ди тин ст во. Йор данські діти,
приміром, добре знають, що таке
бідність. Наш покійний король Хусейн став ле ген дар ним за вдя ки
своїй мудрості й справедливості. Ми
всі знаємо, що в нього було важке
дитинство. Шейх відрізнявся від звичай но го чле на пле мені бе дуїнів
тільки тим, що намет його ставили не
на чотирьох колах, як у всіх, а на шести,
щоб під час зборів умістити більше народу. Єдиною радістю короля, яку він
проніс крізь усе дитинство, був велосипед, подарований двоюрідним братом".
Культу ра кож ної країни ви нят ко ва,
цікавий і національний характер представників усіх країн. Я запитувала в дівчат і
хлопців, якою національ ною особливістю або традицією вони могли
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б поділитися зі світом, щоб зробити його кращим. Відповіді були такими.
Арутюнян
Мікаял,
Вірменія:
"Із
тра д и ц і й
с в о є ї
країни
я
ба жав
би
поділи ти ся з
У к р а ї н о ю
вірменсь кою
гос тинністю. Навіть із не знай о ми ми людь ми
вірмени на вулиці вітаються й запитують одне
одного про здоров'я й справи".
Аріанні Гонзалез, Куба: "Я б поділилася
такою національною рисою, як веселість і
здатність жартувати в найскладніших ситуаціях. У нас, особливо в Сантьяго де Куба,
проходять найвеселіші у світі карнавали. Це
давня традиція, що приваблює
туристів".
Ракханок Тавонвунчай,
Таїланд: "Жителі Таїланду могли б на вчи ти
пред став ників
інших
країн кра ще ро зуміти
одне одного. Ми з дитинства вчимося слухати
й чу ти од не од но го.
Найбільша складність
тайської мови – це те,
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що вона є тоновою: те саме слово може вимовлятися високим, низьким
або середнім тоном. Це значить,
що одне й те ж слово має кілька
різних зна чень. Ува га й ро зуміння – те, чого ми навчилися, щоб вижити".
Щороку юні посланці миру
із задоволенням фантазують
про те, що вони зробили б,
якби були керівниками своїх
країн:
Ару тю нян
Міка ял,
Вірменія: "Як би я став
пре зи ден том
своєї
країни, то змінив би от
що: у нас країна хоч і
гірська, але рослин ду же

мало, діти грають на бетонних майданчиках.
А я б зробив так, щоб діти грали на зелених
галявинах".
Райан Лавелле, Великобританія: "Якби
я був членом парламенту, то запровадив би
більше позакласних заходів, зайнявся б організацією різних клубів за інтересами при
школах. Мені здається, що пошуком талантів
у країні має займатися уряд, причому на такі
пошуки повинні виділятися значні гроші з
бюджету".
Якуб Хамаршех, Палестина: "На місці
президента своєї країни я змінив би її
прапор. Він мені подобається, але
ще більше я люблю зміни".
Сарах Шелбайех, Палестина:
"Став ши пре зи ден том своєї
країни, змінив би в ній
усе, що зму шує лю дей
за сму чу ва ти ся".
Аріанні Гонзалез, Куба:
"Якби я була в уряді своєї
країни, то забезпечила б та ла но ви тим
дітям мож ливість
подорожувати".
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НАШАДОВІДКА
Створений з ініціативи шести президентів країн Причорномор'я, фестиваль "Змінимо світ
на краще" веде свою історію з 2000 року. Відтоді географія фестивалю щорічно розширюється. Якщо в першому фестивалі взяли участь тільки Україна, Росія, Грузія та Болгарія, то
цього року в Артек приїхали представники вже 50 країн, що представляють усі континенти
світу, крім Антарктиди.
Фестиваль проводять відповідно до рішення 62ої сесії Генеральної асамблеї ООН "Заохочення й захист прав дітей" (2007 р.), проголошеним Організацією Об'єднаних Націй Міжнародним десятиліттям культури світу й ненасильства в інтересах дітей планети й розпорядженням Кабінету Міністрів України.
У День миру (кульмінаційна подія фестивалю) діти змогли зустрітися із представниками
дипломатичного корпусу, відомими політиками, народними депутатами й міністрами. Цього
дня відбулося Установче засідання Всесвітньої дитячої ліги націй (штабквартира в Артеці).
День завершився Святом миру – святом дружби, співробітництва, єднання дітей усіх континентів.
На думку організаторів: "Фестиваль – це новий крок до єдності світу й необхідності його
збереження силами тих, кому жити в майбутньому, це школа дитячої дипломатії, це реальна
модель унікального полікультурного простору з рівними правами для всіх його учасників!"
Ракханок Тавонвунчай, Таїланд: "Перетворення у своїй країні я б почала з культури
й спорту".
Дуже подитячому, безпосередньо й у той
же час як одкровення прозвучали слова Мірели Панфілової з Молдови: "Змінити світ
можливо, тому що добро завжди перемагає зло. Дорослі рідко замислюються над тим, чому світ
уперто не бажає змінюватися

на краще, чому політичні перетво рен ня
й
ора торські
піраміди часто не приносять
ніякого результату. Можливо,
причина невдач досвідчених
політиків, дипломатів та економістів – відсутність віри:
у мир, у свої здібності й у
добро. От чому дорослим
варто повчитися в дітей".

ЧАРІВНИЙ
ЧАРІВНИЙ
ПОДАРУНОК
ПОДАРУНОК

А
С
І
Л
О
Ф
НІМ
Ми продовжуємо ознайомлювати наших
читачівзміфамиталегендамиÊриму,що
певнимчиномпов'язанізнашимтабором.
Сьогоднідовашоїувагилегенда,якарозповідаєпроте,яквиниклискеліАдалари.

Колись дуже давно на спині Ведмідьгори
височів величний замок з могутніми вежами й
потужними зубчастими стінами. Сьогодні про
нього нагадують лише вкриті мохом та лишайниками мальовничі руїни. Їх бачив кожен артеківець, котрий побував на вершині АюДагу.
Володіли тією твердинею братиблизнюки –
князі Петро й Георгій. Вони рано осиротіли.
Батька їм замінив мудрий старець Німфоліс.
Він навчив юних князів різних премудростей,
та й пізніше завжди був готовий допомогти слушною порадою. Але немає у
світі нічого вічного. Настав час і не
стало мудреця. Умираючи, Німфоліс заповів братам
дві скриньки.
В
одній
скриньці була чарівна
пали-

ця із написом: "Підніми її – і розступиться море, опусти – довідаєшся про все, що є в безодні". В другій – срібні крила, теж з написом:
"Прив'яжи їх – і понесуть вони тебе, куди захочеш, довідаєшся там усе, що побажаєш".
 Ці дари дадуть вам величезну силу і владу
над стихіями, – сказав, прощаючись, мудрий
Німфоліс. – Але використовуйте їх тільки для
пізнання таємниць світу. Якщо ж використаєте
ці дари з корисливою метою – бути лиху!
І брати почали досліджувати таємниці світу.
Один у глибинах морів нишпорить – яскравим
рибам та страшним морським чудовиськам
дивується. Другий піднімається вище хмар та
до різних чужоземних країн літає. Там він і
довідався, що у володаря сусіднього
князівства є дві дочки, і кращих за них немає
більше у світі.
Юні князівни – дівчата горді й незалежні.
Завоювати їхні серця було ой як нелегко. А
братам хотілося всього й одразу: "Кому

потрібні тривалі залицяння, – вирішили вони, –
якщо можна взяти силою?" Зібрали вони свою
дружину й зненацька напали на сусіда. Той не
очікував підступного нападу й боронився недовго. Старого князя брати вбили, а сестер
полонили й привезли у свій замок на вершині
АюДагу.
Кохання і насильство – несумісні. Тому, крім
ненависті й презирства до нападників, у серцях бранок нічого не було. Але брати
будьякою ціною жадали завоювати
любов полонянок. І вирішили вони
вразити їх своєю безмежною владою над небом і морем.
– Таке використання палиці та крил не
суперечить заповіту Німфоліса, – сказав Георгій. – Адже не користі заради, а заради палкого кохання ми скористаємося подарунками
мудреця.
Наступного
дня
прив'язав Георгій

крила до сідла, сіли брати із сестрами на коня
й злетіли в небо. Усе вище й вище піднімався
крилатий кінь. Уже й хмари далеко внизу. Раптом перед братами, видимий тільки їм, з'явився Німфоліс:
 За вер тай те на зад! – гнівно ви гук нув
му д рець.
Затремтів Георгій, сполотнів і повернув коня...
Сестри ж на це тільки презирливо
засміялися:
– Ти обіцяв підняти нас до самого Сонця,
але утік, як останній боягуз. А ще казав, що
тобі підвладне небо...
Наступного дня запряг Петро в колісницю
коней і повіз сестер і брата до бурхливого моря. Підняв палицю, розступилася безодня, й
понеслися вони морським дном вглиб. Але
тільки колісниця від'їхала від берега, як знову
з'явився незримий для красунь Німфоліс і
мовив:

– З нечистими помислами опустилися ви в глибини моря. Наказую повернутися, інакше загинете всі!
Нічого не відповів Петро, тільки
хльоснув швидких коней і далі кинувся в глибини. Ще раз
з'явився перед братами мудрець і знову наказав, аби ті
повернулися. Але його й тепер ніхто не послухався... Тоді
розгнівався Морський Цар і вдарив своїм тризубцем непрошених гостей. Випустив Петро скіпетр із рук, і одразу над колісницею зімкнулося море. Ще
раз ударив своїм тризубцем Цар
Морський, і тіла братів перетворилися
у дві скелі...
Відтоді й височіють біля берега
Скеліблизнюки, як вічне нагадування
про те, що ніхто

не має права намагатися за допомогою
насильства завоювати кохання. Навіть ті,
кому дана влада над небом і морем...

СКЕЛІ АДАЛАРИ

НАШАДОВІДКА
На зва Ада ла ри по хо дить від
кримськотатарського слова "ад" – острів
і закінчення "лар" – воно означає множину. Тож маємо – "острови". А от назва
"АдаларИ" це вже солом'яна солома. У
цій назві ми маємо одразу два закінчення, що означають множину – тюркське
лар та українське и. Крім назви Адалари, та кож ши ро ко ви ко ри с то ву ють то понім "Скеліблиз ню ки". У морсь ких
лоціях вживається назва "Скелі Білі камені": при яскравому сонці вони дійсно
здаються білими.
Скелі роз та шо вані на відстані близь ко 250 метрів від бе ре га. Їх ви со та – 35
і 48 метрів, діаметр – 2030 метрів.
Відстань між ске ля ми близь ко 40 м.

Глибина моря біля їх підніжжя коливається
від 14 до 38 метрів.
У давнину Адалари були з'єднані з берегом перешийком. Але згодом перешийок
розмило море й від суцільного кам'янистого мису залишилися тільки два скелястих
острови.
На початку ХХ століття на "ближньому"
острівці збудували ресторан "Венеція".
Але його зруйнував Великий кримський
землетрус 1927 року. Сьогодні про нього
нагадують тільки таємничі руїни та мальовничі сходи. 1933 року на цій ж скелі
знімали
класичний
фільм
"Новий
Гуллівер".
Адалари – рай для морських птахів. У
період гніздування тисячі бакланів утворюють тут єдиний на всьому Південному березі Криму класичний "пташиний базар".
Крім того, у морі біля Адаларів археологи
знайшли уламки принаймні 6ти затонулих
античних та середньовічних кораблів.
Адалари, як і ВедмідьГора, – одні з головних "географічних" символів Артеку.
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Хто вони – "звичайні артеківці"? Звідки і як потрапляють до Артеку? Ïро це читайте в
матеріалівожатоїдитячоготабору"Îзерний"ЖеніÏусєвої
Артек – це таке місце, де чудеса трапляються досить часто. От і в цю зміну "озерникам"
поталанило побачити справжнє диво. Те, як
класно, красиво й енергійно танцювали Денис
Фесенко та Маша Литвиненко із 12 загону,
окрім як чудом назвати не можна.
Маша й Денис живуть у місті Запоріжжі й
про Артек знають давно. Чули вони про те, як
чудово на цій "планеті дитинства", про те, яке
тут гарне, тепле море, і про те, що тут можна

знайти багато нових друзів. Звичайно ж, їм дуже кортіло тут побувати.
Першим про можливість потрапити в Артек
довідався Машин тато. Для цього потрібно було дуже постаратися, ретельно підготуватися
й посісти призове місце на конкурсі бальних
танців "Відкритий чемпіонат України серед юніорів". Багато
перемог було за спинами Маші й Дениса,
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адже вони танцюють разом уже 4 роки, але ця
була найважливішою.
"Коли танцюєш заради своєї мрії – відчуваєш приплив сил і впевненість у собі, каже
Маша. – Ми відпрацювали програму на всі сто
відсотків, навіть тренери від нас такого не
очікували!"
"Заради Артеку ми повинні були перемогти,
і ми це зробили", – додав Денис.
Тепер діти сповна насолоджуються життям
в Артеці. Дружать, купаються, підкорюють
гірські вершини, граються, роблять маленькі
відкриття щодня. Але особливо яскравим вогником запалюються їхні очі, коли танцюють
для свого "Озерного". Вони тут уже стали яскравими маленькими зірочками. Дарували
свої номери й на загальнотабірних святах, і на
галаконцерті, і навіть на загальноартеківському кінофестивальному аквашоу! Дуже раді
юні таланти й тому,
що потрапили саме
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на цю зміну, на ХVІІ Міжнародний фестиваль
дитячого та молодіжного кіно "Артек": "Ми були поруч із кінозірками, не могли нарадуватися, що побачили Ольгу Сумську, Максима Коновалова, Пуговку – Катю Старшову", – навперебій діляться враженнями Маша й Денис.
"Наш талант допоміг нам здійснити нашу мрію,
спасибі за таку радість Артекові", – розмірковує Машенька.
А Денис розповів мені по секрету: піднявшись на АюДаг, на "Гарячому камені", що, як
відомо, може здійснювати найзаповітніші
мрії, він загадав бажання, щоб усі талановиті
діти Ук раїни могли по бу ва ти на цьо му
чарівному острові. Я погоджуюсь із Денисом,
адже в нас багато талановитих дітей і кожен з
них заслужив побувати в Артеці. Добре вам
відпочити!!!
Ще од на ди во виж на історія відбу ла ся в
Лу ганській об ласті, у се лищі Ус пен ка.
Там жи ве чу до ва дівчин ка Діана До му ши на. У Діани не має ні ма ми, ні та та,
про неї піклується ли ше ба бу ся.
Праг ну чи ра ду ва ти ба бу сю, Діана
до б ре вчить ся в школі, до по ма гає їй
на го роді.
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Чудес у житті дівчинки трапляється зовсім
мало, тому вона всього звикла досягати сама.
Отож, коли директор школи сказала їм з бабусею, що Діана отримує путівку в Артек, вони
спочатку не повірили. Коли ж переконалися,
що це не розіграш, радості не було меж! На бабусі, щоправда, залишилася вся домашня робота, зате Діанка добре проведе канікули.
Очі дівчинки світилися щастям, коли вона
дивилася на море: адже бачила його вперше за
свої п'ятнадцять років! Дівчинка ловила кожну
мить артеківського дива. Плечі її засмагнули, в
оченятах застрибали сонячні зайчики, а
посмішка залишилася щира, як і раніше. Діана
живе Артеком, живе дружбою й загоном. З невичерпними силами піднімалася вона на
АюДаг, із захопленням аплодувала дресированим дельфінам і морським котикам під час екскурсії в дельфінарій. Кожна загонова й загальнотабірна справа для Діани – особлива подія,
вона боїться пропустити навіть зовсім незначне, адже розуміє, що ця зміна в Артеці для неї
однаєдина і більше такого щастя у неї не буде.
В Артеці Діана навчилася того, про що
завжди мріяла: танцювати й грати в теніс. Тепер цього вона навчить своїх подруг удома.
"Ми давно хотіли з
дівчатками поставити танець, але
не
знали

рухів. Повернувшись, я їм у цьому зможу допомогти", – радується Діана. Тепер у неї багато
друзів в Україні та Росії. Але, прощаючись, не
залишила їм дівчинка ні адреси своєї сторінки
в Інтернеті, ні електронного "мила", а дала
просту поштову адресу. І, я впевнена, що листа в поштовій скриньці знаходити буде значно
приємніше, ніж читати коротке "ПРЕВЕД" зі
смайликами.
І нехай усі сувеніри, які вона привезе додому,
це тільки різноманітні морські камінчики й кипарисні та кедрові шишечки, зате маленька вуглинка з великого артеківського вогнища буде гріти їй
серце ще дуже довго! А найголовніше – у неї є
загонова фотографія з АюДагом, вожатими,
друзями й частинкою моря.

артек 9/2009

37

НЕПРАВИЛЬНАМЕДАЛЬ
На честь 50річчя Артеку Ленінградський
монетний двір викарбував дуже гарну й
високомистецьку настільну медаль роботи
відомого скульптора І.Рукавишникова. Усе
було б нічого, але от з датою скульптор
трішки наплутав: адже Артек заснували не
1924 як це вказано на медалі, а 1925 року!
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Земля – наш дім, і ми, її жителі, повинні берегти нашу планету. Нині все відбувається навпаки. Люди смітять і димлять, знищуючи свій дім. Ми із цим не погоджуємося, тому й провели акцію під назвою "Артекові – чисті ріки". Наш загін прибрав береги річки Путаміс, і тепер вони гарні й чисті, і її
чудові водоспади більше не спотворює пластикове сміття. Відтепер, не залишаючи території табору, кожен артеківець може помилуватися прекрасною гірською рікою.
Дівчата та хлопці, зробімо все для того, щоб у подібних акціях взагалі не було потреби. Нехай наша природа залишається чистою!
Туристичний загін д/т "Річковий"

ПУТАМІССТАЛА
ЧИСТІШОЮ
Упопередньомуномері"Артеку"мирозповілипродивовижнегірськеозеро,поверхняякогояскравимкилимомвкриваютьвеличезніквітирожевихнімфей.ÎзероцепоручізАртеком,білясамісінькогопідніжжяАюДагу.Розповілимийпроте,якхлопці
зтабору"Îзерний"провелитам"екологічнийдесант"іпочистилиберегивідсміття,
залишеногочисленнимигоретуристи,якіприходятьпомилуватисяквітучимирожевиминімфеями.
– А хіба ми гірші? – виріши ли дітла хи в
ди тя чо му та борі "Річко вий". – "Озер ни ки" при бра ли озе ра, при берімо ж ми
річку!
Са ме на пе ре додні ту ри с тич ний загін
"річко виків" по бу вав на бе ре гах річеч ки

Пу таміс (во на впа дає в мо ре біля ар теківсько го пор ту). А це найсправжні сінька ди ка гірська річка (за мірка ми по су ш ли во го Кри му, зви чай но). У каньй оні,
де дзюр ко че Пу таміс (із грець кої ця на зва пе ре кла дається "річеч ка"), навіть не
вірить ся, що десь по руч, усь о го за
50100 крокві,
уже "цивілізація" –
настільки ця місци на "ди ка". До то го ж
тут ду же гар но: безліч дзвінких во до спадів і во до спа диків, кам'яні бри ли, що
за рос ли мо ха ми по бе ре гах, оп ле тені
плю щем хи мерні корчі... Єди не, що псу ва ло вра жен ня, – чис ленні пла с ти кові
пляш ки й клапті це ло фа ну, при не сені
під час вес ня ної по вені із пе редгір'їв.
Сло во в ту ристів"річко виків" не
роз ми ну ло ся з ділом. Річку при бра ли, а го нець із "Річко во го" до ста вив у
на шу ре дакцію фо тозвіт про ви ко на ну
ро бо ту.
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ПОВІРУ
УСЕБЕ,
СЕБЕ,ІІВ
ВТЕБЕ
ТЕБЕ
ПОВІРЯТЬ ІНШІ!
Улипніцьогорокунабазі"Лісового"та"Ïольового"таборіввідбувсяфестиваль"Ïовіру
себе,івтебеповірятьінші!",наякомузібралисябагатоталановитихукраїнськихдітейз
вадамислуху,зору,дітейзДЦÏтощо.Ценадзвичайносильніособистості,які,незважаючинажиттєвіперешкоди,долаютьвершиниуспортітапроявляютьсебевтворчості.
Перед початком цієї зміни з вожатими провели спеціальні курси з навчання мови жестів та
психологічні заняття. За декілька уроків складно все запам'ятати, вчили тільки основних висловів, що можуть знадобитися, та алфавіту.
"Спочатку було дуже страшно, – зізнається вожата Женя Васильєва з "Лісового", – та коли ми
почали працювати, виявилося, що з цими дітками значно легше. Вони слухняні й всім на світі
цікавляться. До того ж вони дуже дружні, що
особливо важливо в Артеку".
За словами вожатих, діти самі вчать
їх деяких жестів, у багатьох загонах
є дітиперекладачі, які теж допомагають вожатим подолати мовні бар'єри. Є
в "Лісному" та
"Польовому"

спортсмени паралімпійці з баскетболу, волейболу, гандболу, спортивного орієнтування, є
діти художники й музиканти. Спортсмени
приїжджають зі своїми тренерами, у них є й
змагання, й звичайні тренування. А решту часу
Артек ознайомлює дітей зі своєю традиційною
програмою. Завжди веселі й бадьорі вожаті розповідають легенди, водять на екскурсії, співають і танцюють з дітьми. І, повірте, цим дітям є
чим пишатися, а нам є за що їх поважати.
От, наприклад, житомирянин Максим
Шпортко з "Польового". Йому тільки вісім з половиною років, а він уже сам заслужив поїздку в
Артек. У Максимки проблеми з рученятами, його пальчики не такі, як у всіх, схожі на лапки краба. Проте він грає на гітарі. І хоча професійно
освоювати цей інструмент почав усього півроку
тому, він уже встиг взяти участь у фестивалі
"Відкрий своє серце дітям". Там і дали хлопцеві
путівку. Ще Максим займається спортом, робить чудові вироби своїми руками й прекрасно малює. Артек йому дуже подобається. Він у
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захваті від моря, від басейну, від природи та
від загону. З обличчя Максима не сходить весела усмішка, щоправда, посумнішала вона
наприкінці зміни: не хочеться прощатися з
друзями.
У загоні Макс наймолодший, та є діти, яким і
по 13 років. От як Яремчук Настя. Настуся теж із
Житомирської області, як і Максим, і теж заробила путівку своїм талантом. Настя плете з
бісеру чудові роботи та займається співом. Її
помітили, і Житомирське обласне управління у
справах сім'ї, молоді та спорту подарувало
поїздку в Артек. Дівчинка має I категорію
інвалідності, проблеми з ногою. Віра в себе допомогла їй потрапити в Артек і впевнено почуватися серед інших дітей. Від табору дівчинка в
захваті, має багато друзів і навіть закохана. Додому Настя привезе багато вражень та сувенірів. А ще вона загадала бажання (в Артеку
це можна робити в багатьох чарівних місцях):
ще раз потрапити в Артек!
Усі діти "Лісного" й "Польового" особливі й
унікальні. Можна розповісти безліч історій про
кожного артеківця, але цього разу мою увагу
привернула дівчинка із шостого загону "Польового". Привернула тим, що єдина серед усіх була в інвалідному візку. Я неодмінно захотіла поговорити з нею. Лафіна Марія, так звати цю
чарівну леді, з радістю розповіла мені про себе.
Сама вона з Києва, зі Святошинського району.
Маші 16 років, вона четвертий рік займається
плаванням. Плаває Маша на спині, і вже досягла неабияких результатів – вона КМС (кандидат
у майстри спорту)!!! На останніх змаганнях у
Національному центрі для паралімпійців та дефолімпійців "Україна"
вона перевершила
свій
власний
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рекорд та виграла поїздку в Артек. "Я про цей
табір давно мріяла, знала, що тут мене приймуть такою, якою я є. І моя мрія здійснилася.
Мені дуже подобається в "Польовому"!"
У дівчинки тут багато друзів, чудові вожаті й
море можливостей проявити себе як у плаванні, так і в інших видах діяльності. Найбільші
враження, що повезе Маша до Києва, це аквашоу з кіноартистами. "Я люблю дивитися
серіал "Татусеві доньки", й особливо мені подобається Пуговка, а тут, в Артеку, я побачила
вживу Катю Старшову. Та ще багатьох зірок, які
були на кінофестивалі", – ділиться враженнями
Марійка.
Так багато тут щасливих дітей, що вірять у
себе, незважаючи на перешкоди в житті. У них
вірять їхні батьки й вчителі, їхні друзі, а тепер
вірить і Артек! Вірить, що, маючи таких сильних
дітей, в України впевнене й світле майбутнє.
Євгенія Пусєва
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СУШИМАКАРОНИ!
Сталосявседесьнаприкінці50хроків,як
раз на 1 травня. У ті часи в Артеці ідео-
логічно правильну маївку традиційно
поєднували з оглядом туристичних навичок загонів. До конкурсної програми, зокрема,входилойзмаганнянаприготування
найсмачнішогообіду.
Видряпалися піонери на АюДаг, розклали
вогнища, повісили казанки і заходилися куховарити. Один вожатий вирішив не заморочуватися і обійтися макаронами "пофлотськи".
Адже, що може бути простіше – зварив макарони, вкинув туди тушонку, розмішав і …смачного! Отож, висипав він у ХОЛОДНУ воду
кілька кілограмів макаронів (аби вистачило на
весь загін) та й чекає, коли вони зваряться. Це
помітив хтось з більш досвідчених у куховарстві колег і, палаючи бажанням допомогти
ближньому, зауважив: "Фігню ти робиш, Васю!

Ніхто макарони в
холодну воду не кидає. Поки вода закипить,
твої макарони розкиснуть і
перетворяться на грудку липкого
тіста".
Вожатий на це: "Нічого страшного!". І одразу ж командує своїм піонерам, мовляв,
діставайте мерщій макарони з води та хутчіше
розвішуйте на кущах. Поки вода закипить, вони на спекотному кримському сонечку встигнуть висохнути, і ми їх зваримо поновому…
Що з того вийшло – невідомо, але коли колеги побачили галявину, де геть усі кущі були
обвішані макаронами, кажуть, стояв такий
регіт, що чутно було навіть у Гурзуфі.
Розповів відставний вожатий
Володимир Ісаєв (служив у славному
таборі "Лазурний" ще в 5060х роках)

ВІДІРВАНА
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Сталося це десь на початку 90х. Îдного
дня в Головному управлінні Артеку була
величезна нарада, на яку запросили
керівників усіх артеківських підрозділів.
СергійЛазарєв,тогочаснийголовнійлікар
Артеку, добряче запізнився і з'явився, колизборибулиуповномурозпалі.
Коли захеканий лікар вбіг до зали, якраз виступав Євген Васильєв (начальник дитячого
табору "Лісовий" ). Розмахуючи руками та крешучи очима іскри, він голосно обурювався:
– …І от уявіть, сьогодні якісь мерзотники
відірвали дівчинці руку!...
– Як це відірвали, – не второпав головний артеківський Айболит, котрий від такої звістки аж затинатися почав, – як рруку
ввідірвали?!
– Як, як… – роздратовано
пробурмотів Васильєв,
– та по саме плече,
з м'ясом!
Почувши про таку
жахливу травму, нещасний лікар ледь зі стільця не впав:
– Руку… З м'ясом… По
самісіньке плече… А чого це я
про цю надзвичайну подію лише зараз дізнався?!
– А тому, дорогенький, що
це вас зовсім не обходить…

– Як це не обходить!? Мене це насамперед
стосується!!! – знервовано заверещав Лазарєв. – ЩО З РУКОЮ?!
– Та з рукою все гаразд, – спробував заспокоїти лікаря Васильєв, – вона у мене в кабінеті в
шафі під замком лежить, тож нічого з нею не
трапиться…
Від цих слів у Лазарєва ледь
інфаркт не стався…
– А з дівчинкою, з
дівчинкоюто що?! – у
головлікаря вже почалася істерика. – Як
почувається дитина?
Де вона?!
– Де, де… – знизав
плечима
начальник
"Лісового". – Та стоїть
собі де завжди стояла…
Як
з'ясувалося,
йшлося про скульптуру
"Дівчинка
та
ластівки", що стоїть
біля їдальні "Круг". А
ластівок, до речі,
відламали ще у 80х…
Розповіла Тетяна
ЧеховськаКосцова
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АРТÅÊÎЗÍАÂСТÂÎ

НАШІ
ТА

С
О
М
С
КО
Розшукуючи нові теми для журналу "Артек", дуже часто
робишнеймовірнівідкриття.Узяти,наприклад,тему"Артекіко
смос".Íущотутможебутинового?Максимум–
Але
виявляється, що й черговийспогадпронеформальніпригодикосмонавтіву
тут можна зро- нашомутаборі.
бити відкриття.
Та ще які! Уявіть собі наше здивування, коли
раптом з'ясувалося, що знаменитий конструктор космічних кораблів Олексій Михайлович
Ісаєв – його 100річчя відзначали торік у жовтні
– виявився АРТЕКІВЦЕМ! І не простим...
Олексій Ісаєв ( 19081971) почав працювати
над космічною тематикою ще в 50-і роки
ХХ століття. Він розробляв ракетні двигуни для
космічних кораблів, супутників і міжпланетних
станцій. Ці двигуни не такі потужні, як у ракетоносіїв. Тут більше цінується точність і надійність.
Візьмемо, наприклад, політ автоматичної
станції на Марс. Спочатку ракета виводить
станцію на

навколоземну орбіту. Потім починають працювати двигуни міжпланетної
станції. І тут потрібна надзвичайна
точність. Відхилення на старті від заданої
траєкторії на якусь соту частину міліметра може
спричинити помилку в тисячі й тисячі кілометрів. Це стосується і гальмових систем. Найменша неточність – і космонавти приземляться
зовсім не там, де їх очікують, або взагалі
піднімуться на вищу орбіту.
Двигуни конструктора
Ісаєва були встановлені
на
найперших
космічних кораблях
серії "Восход" та
"Восток". Якщо
завдяки розробкам Сергія Корольова
перший
ко с мо навт
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планети Юрій Гагарін піднявся в космос, то зусиллями Олексія Михайловича він благополучно повернувся на землю. Пізніше двигунами,
розробленими О.М.Ісаєвим, були оснащені
космічні кораблі "Союз", різноманітні супутники, а також автоматичні міжпланетні станції, що
здійснили польоти на Місяць, Венеру та Марс.
"Гаразд, – скаже нетерплячий читач, – з
космосом все зрозуміло. А до чого ж тут Артек? Коли знаменитий конструктор встиг
стати артеківцем?"
Тут варто зробити уточнення. Піонеромартеківцем Олексій Ісаєв ніколи й не був. Він був
... співвласником Артеку. Його мама Маргарита Борисівна фон Фік родом з тих самих фон
Фіків, котрі до революції володіли північною частиною урочища Артек. Їхній двоповерховий
будинок дотепер зберігся в Старому селищі,
що в "Гірському". Майже все своє дитинство
майбутній конструктор проводив у родовому
маєтку в Артеці. Збереглося навіть кілька старих фотографій, де маленький Альоша стоїть на
фоні АюДагу.
А от чи гостював Олексій Михайлович у таборі Артек, на жаль, невідомо. Адже, на відміну
від космонавтів, яких усі знали в обличчя і яких
артеківці зустрічали із квітами й фанфарами,
космічні конструктори в той час були повністю
засекречені. Імена Корольова й Ісаєва стали
відомі широкому загалу тільки після їхньої
смерті.
Нині редакція журналу "Артек" намагається з'ясувати подробиці

45

артеківської частини біографії знаменитого
конструктора, з результатами якого ми обов'язково ознайомимо читачів на сторінках нашого
журналу.
Ада Ларіна

С Т А Р И Й Ф О Т О А Л Ь Б О М
Рубрика"Старийфотоальбом"–спільний
проектредакціїнашогожурналутамузею
історії Артеку. Сьогодні  ми публікуємо
кілька фотографій, зроблених у різний
час,алепрактичноводномуйтомужмісці
–наберезіморябіля"чорнихскель".Âони
розташованібіляпляжу,трохиназахідвід
дитячоготабору"Морський".
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20ті роки. Îсь такий вигляд мав
перший артеківський причал – це була
лише купа каміння. Ïісля кожного
штормуйогодоводилосявідбудовувати
поновому.

Аосьтакийкатерстоявнапляжіпорядз
тим місцем, де пізніше збудували
монументДружбидітейсвіту.

П І Д Г О Т О В К А Д О

ГРИ
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ÍАØ² ДРУЗ²

ЮНІКИЯНИВИНАЙШЛИ
НОВИЙЖАНРУКІНО
ЄвАвстріїмістечко,деводятьсязолотійсрібніведмеді...Зветьсявонодужепоетично
–Åбензеє(уперекладі–"дзеркальнеозеро").ЗусібічвонооточеневеличнимийзагадковимиАльпами.Саметамнещодавновідгримів37й"FESTIVALDERNATIONEN"("Фестиваль національностей"). Для України він став тріумфальним: юні мультиплікатори з
Дитячоїанімаційноїстудії"Êрок"здобулитамнайвищінагороди–"Золотого"й"Срібного"ведмедів!
Кількість фільмів, надісланих на цей кінофестиваль, воістину вражає – 851 стрічка!
Але у фінал потрапили тільки 357 картин із
46ти країн. Се ред них США, Ка на да,
Франція, Великобританія, Норвегія, Італія,
Німеч чи на, Ар ген ти на, Іран, Бра зилія,
Греція, Ірландія, Росія, Іспанія ті інші. Честь
пред став ля ти Ук раїну ви па ла дітям з
Київської анімаційної студії "Крок". І обидва
їхні фільми пройшли у фінал.
Незабаром цьому Народному художньому
ко лек ти ву ви пов нить ся чверть століття. У
скарбниці його нагород – золота медаль
"UNICA" (Федерації некомерційного кіно в
складі ЮНЕСКО), золотий "Оскар" з Норвегії,
гранпрі тощо – усього близько 470 перемог
на різних міжнародних кінофестивалях.
І от до золотих "Оскарів", "Нік", кубків і
дипломів додалися два симпатичних ведмедики з Австрії. "Золотий" – за фільм "Як я
став аніматором" (автори Юля Станкевич,
Олексій Вознюк, Гліб Вернигоров, Віра Шита, Юля Овчаренко й група дітей). "Срібного" ведмедя одержав наймолодший учасник
фестивалю – "кроківець" Костя Христюк (12
років) за анімастрічку "Смачний бізнес".

Чле ни міжна род но го журі на об го во ренні
фільмів відзна чи ли, що анімація студії
"Крок" – про сто ней мовірна! Ма ло то го,
що зроб ле на вруч ну, на відміну від доміну ю чої в усь о му світі комп'ютер ної мультиплікації, во на ще й вра жає ви со ким про фесіоналізмом і гли бо кою ідеєю! Гля дачі
та кож бу ли в за хваті від фільмів ук раїнських аніма торів, віта ю чи їх бурх ли ви ми оваціями.
І дійсно, студію "Крок" мож на впев не но
на зва ти про фесійною ди тя чою студією, то му що все не обхідне для про фесіоналізму в
дітей є: друж ня підтрим ка кваліфіко ва них
учи телівкіноз навців Юрія й Світла ни Іва но вих, гар на техніка для зйо мок і оз ву чу ван ня фільмів, міжна род не виз нан ня
(японські кіно к ри ти ки за нес ли фільми
студії "Крок" у Ко лекцію най кра щих
анімаційних стрічок світу!) А най го ловніше,
чим во лодіють хлоп чи ки та дівчат ка, – це
лю бов до своєї спра ви!
Своє став лен ня до мультиплікації діти
пе ре да ли у фільміпе ре мож цю "Як я став
аніма то ром". У ньо му пла с тиліно вий ге рой Ва ся Крок ландсь кий, який є збірним
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об ра зом усіх членів студії, розповідає про
по шук сво го місця в житті. Спро бу вав ши
стати письменником, філософом, музикантом, спортсменом, він нарешті потрапляє в
студію "Крок" і розуміє, що це саме те, що
він шукав! Адже, присвячуючи себе анімації,
лю ди на стає схо жою на чарівни ка: во на
вчиться творити нові світи й фантастичні
всесвіти...
– Зніма ю чи цей фільм, – роз повідає
керівник студії Юрій Іванов, – самі того не
підозрюючи, ми з дітьми створили зовсім
новий жанр у кіно – анімаційнодокументальну стрічку.
На фестивалі хлопці й дівчата постійно
були в центрі міжнародної уваги. Вони не
тільки
діли ли ся
досвідом
зйо мок
мультфільмів зі своїми дорослими колегами
по кіно, але вперше в історії "FESTIVAL DER
NATIONEN" випустили два номери фестиваль ної кіно га зе ти (зроб ле ної зно вута ки
вруч ну), співа ли під гіта ру ук раїнські на родні пісні й роккомпозиції іноземних груп,
навіть
скла ли
фе с ти валь ну
пісню
англійською мовою!
От же... Анімація – це чарівництво, що
до по ма гає лю дині поз бу ти ся ра мок за шо ре ності. Аніма то ри – це такі лю ди, які не
мо жуть об ме жу ва ти ся од ним ви дом діяль ності. Як ска зав один зі членів журі: "Му зи кант, спорт с мен, ху дож ник цілком мо жуть
за до воль ня ти ся знан ня ми тільки у своїх
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Я займаюся в студії "Крок" уже два роки. До мультиплікації я не була ні в яких
інших секціях або гуртках і тому, коли мене
привели сюди подружки, розгубилася. Але
потім стала почуватися впевнено, і тепер
радісно йду на кожне заняття. Крім того,
на весні я їзди ла на кіно фе с ти валь у
Берлін, що стало для мене великою несподіванкою. В анімації мені подобається
те, що мож на вдих ну ти жит тя в не живі
предмети. І це не тільки малюнки, пластилін, але й зовсім незвичайні речі. Наприклад, станки для гоління, зубні щітки, їжа
або коробочки від сірників. А коли починаєш зніма ти свій пер ший мультфільм,
здається, що це – магія!!! Особливо через
те, що за раз май же увесь світ охо пи ла
комп'ютерна анімація, і нічого майже не
ро бить ся ру ка ми, пенз ли ком, олівця ми
або пластиліном.
У нашої студії дуже багато нагород. Разом з нашими вчителями ми підрахували
їх, і вийшло, що перших місць і Гранпрі в
"Кро ку" уже по над 470! Дип ломів пе ре можців у нас стільки, що вони не вміщуються на одній стіні. І вже друга стіна теж
не за ба ром за пов нить ся. Во ни ви сять
впритул, як мозаїка. І ми називаємо всі
дипломи на стінах "дипломостасом".
Віра Ши та, 10 років

га лу зях, а кіно ре жи сер по ви нен зна ти й
уміти все!".
P.S. Та ка гуч на пе ре мо га на міжна род но му рівні не мо же не на ди ха ти дітей на ство рен ня но вих мультфільмів. І все ж та ки в них
є мрія – щоб їхні ше де в ри могли по ба чи ти
не тільки за кор донні гля дачі, але й ук раїнські. Де сят ки "кроківських" фільмів, що
одер жа ли не од ну сот ню пер ших призів і
гранпрі по всьо му світі, сподіва ють ся, що
вітчиз няні те ле ка на ли по ка жуть їх ук раїнським дітям.
Оль га Те лич ко
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Ï²СÅÍЬÊА

ЯКЗ’ЯВИВСЯ

«БОРОДАТИЙ
«БОРОДАТИЙ
ІВУСАТИЙ»
І ВУСАТИЙ»
²СТÎР²Я Ï²СÅÍЬÊÈ
От уже четверте десятиліття пісенька про "Абсолюта" не залишає ТОП10 найкращих
артеківських пісень. Тим, хто ще не бував в Артеці, повідаємо: Абсолют – це такий собі
дуже дивний бородатий тип, який живе на вершині АюДагу в дуплі старого дерева. За
переказами, ця неголена особа – охоронецьпокровитель тихої години, що в Артеці так
і називається – "абсолют".
Назва "абсолют" виникла ще на початку
артеківської праісторії, коли табір був наметовий. А намети – це вам не сучасні корпуси.
Сьогодні, наприклад, під час тихої години
можна сміливо влаштувати захопливий бій
подушками, не переймаючись занадто, що
галас і переможні крики бійців піднімуть на
вуха все живе в радіусі декількох кілометрів.
У наметі ж такий номер не пройде. Навіть
простий шепіт заважатиме спати чи
не всьому табору. Тому в ті наме тові
ча си
під час тихої
го ди ни
во жаті постійно
нагадували
дітям: "Діти,
абсолютна тиша.

Абсолютна тиша". Незабаром почали казати
просто "абсолют".
Але до самого 1975 року "абсолют" в Артеці був, а Абсолюта, на жаль, ще не було.
Того ювілейного року ("Артекові" тоді виповнилося 50 років) у таборі спостерігалася
ціла навала журналістів. Був серед них і кореспондент "Піонерської правди" Володимир Богданов. Він писав не лише статті та
замітки, але й складав музику. І був у нього в
Сімферополі друг – поет Володимир Орлов,
на вірші яко го Бо га нов на пи сав кілька
пісень. Боганов запросив його в Артек.
Приблизно на другий день перебування в
таборі Володимир Орлов запропонував журналістові написати пісню про Артек. "Це було б дуже навіть непогано, – погодився Боганов. – Але от тему оригінальну придумати
досить складно: адже пісень про Артек вже
написано безліч".
Але Володимир Орлов був великим фантазером і мав бурхливу уяву. Він запропонував обіграти слово "абсолют", що
до того моменту в Артеці не
оз на ча ло нічо го, крім ти хої
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години. За день написали слова пісні, у якій
і з'явився "бородатий і вусатий"…
На той час два Володимири провели в Артеці вже кілька концертів як автори популярних пісень. Черговий виступ запланований у
"Ки па рис но му". На цьо му кон церті во ни
вперше представили свою нову пісню "Абсолют". Пісня слухачам дуже сподобалася, і
її довелося співати на біс разів зо три.
Наступного дня запланували концерт у
"Гірському". А це, якщо хто не знає, кілометрів за п'ять від "Кипарисного", на іншому
кінці Артеку. Автори думали, що влаштують
дітлахам сюрприз, і були вкрай здивовані,
ко ли з пер ших же рядків діти підхо пи ли
пісню.
Виявилося, що вожаті "Кипарисного" записали пісню на магнітофон і вночі у гуртожитку "прокрутили" її колегам з інших таборів. Пісня всім дуже сподобалася, й уже
вранці її вивчили в "Гірському".
Цікаво, що за первісним авторським задумом пісня мала звучати неквапливо, співуче, ніби заколисуючи артеківців. Так її спочатку й співали.
Невідомо, скільки б прожила ця пісня, але
за іронією долі один музичний керівникновачок
ви пад ко во вив чив цю пісню з дітьми в
жартівливому, рухливому темпі. І цей новий
темп виявився настільки вдалим, що до старого повертатися вже ніхто не захотів. Можливо, саме завдяки цій випадковості пісня
прожила в Артеці стільки років і продовжує
жити й досі.
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