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Олесь Чорний

(чемпіонкою з фігурного катання на ХVII олімпійських іграх)

А друзі у вас є?

Так, звичайно. Але у мене більше 
друзів-хлопців. З ними мені цікавіше. 

Панно Оксано, а які види спорту ви 
любите, крім фігурного катання?

Я дуже люблю синхронне плавання і 
великий теніс. І ще люблю влітку грати 
з хлопцями у футбол. 

А що ви любите, крім спорту?

Люблю вишивати, люблю читати 
книжки про тварин і про спорт. У 
мене є песик. Звуть його Рудик. Він 
дуже смішний і добрий. 

Панно Оксано, у шістнадцять років 
ви стали олімпійською чемпіонкою. 
Чи відчуваєте ви себе щасливою?

Так! Дуже! І, можливо, найбільша 
моя перемога — над собою. Коли 
я зібрала усі свої сили, перемогла 
біль і страх і вийшла на ковзанку в 
Ліллегамері.

Панно Оксано, я дуже дякую вам за 
розмову і бажаю вам нових успіхів у 
спорті.

Кореспондент. Панно Оксано, 
чи сподівалися ви, що станете 
Олімпійською чемпіонкою?

Оксана Баюл. Чесно кажучи, я дуже 
хвилювалася. Хоча готувалася до 
Олімпійських ігор дуже напружено і 
сподівалася на перемогу.  А головне, 
в мене вірила мій тренер Галина 
Змієвська.

Тренер вірила у вашу перемогу 
навіть тоді, коли ви отримали травму 
під час тренувань на олімпійській 
ковзанці?

У мене з пані Галиною давня дружба. 
Ще з того часу, коли я була маленькою 
дівчинкою і жила у Дніпропетровську 
з бабусею. Нам жилося дуже важко, 
мої батьки померли. І от пані Галина 
познайомилася зі мною і забрала 
мене в Одесу. 

Відтоді Галина Змієвська вас тренує?

Так. І не тільки тренує. Вона стала мені 
рідною людиною. Адже ви знаєте, як 
це важливо, особливо в дитинстві, 
коли ти знаєш, що тебе люблять...

А працювати на тренуваннях 
доводилось багато?

Якщо хочеш чогось досягти у спорті, 
то треба присвятити цьому все 
своє життя. Вільного часу майже не 
залишається.


