
12 ВЕ ДАЙ НА ШЫХ! 1 жніўня 2018 г.

Ідэя аб кру га свет цы 
не бы ла спан тан ная

Сён ня ва дзі цель скі стаж Ка ця-

ры ны 10 га доў, з іх 8 яна за ру лём 

ма та цык ла. Упер шы ню на двух-

ко ла вым срод ку пе ра мя шчэн ня 

дзяў чы на пра ка ці ла ся ў 14 га доў 

па звы чай ным по лі, та ды су месь 

за хап лен ня і стра ху спа ра дзі ла жа-

дан не паў та рыць. «По тым па сяб-

ра ва ла з ма та цык ліс та мі і ка та ла-

ся дру гім ну ма рам. Са ма ж се ла за 

руль да во лі поз на — у 25 га доў, — 

рас каз вае Ка ця ры на. — Але лі чу, 

што так на ват лепш: ін стынкт са-

ма за ха ван ня з уз рос там раз ві ва-

ец ца, і ў мя не на ват не ўзні ка ла 

жа дан ня ху лі га ніць або па ру шаць 

ПДР». Кан чат ко ва ў ма та цык лы 

дзяў чы на ўлю бі ла ся ўжо з пер-

шых па да рож жаў. Яна ка жа, што 

ме на ві та гэ ты транс парт до рыць 

сва бо ду — як пе ра мя шчэн ня, так 

і ўнут ра ную. «Ка лі пас ля цяж ка га 

пра цоў на га дня прос та сес ці і пра-

ка ціц ца за го рад, да пры го жа га во-

зе ра, то ўсе праб ле мы ста но вяц ца 

менш знач ны мі, стрэс пра хо дзіць 

і мож на хут ка знай сці пра віль нае 

ра шэн не», — дзе ліц ца Ка ця.

Шэсць га доў та му яна па ча ла 

за хап ляц ца па да рож жа мі, упер шы-

ню вы еха ла са ма стой на за ме жы 

кра і ны ў 2012 го дзе на ма лень кім 

ру жо вым ма та цык ле «Мінск». «Ся-

бар рас ка заў пра Курш скую ка су, 

якая злу чае Літ ву з Ка лі нінг рад-

скай воб лас цю. Па да рож жа ста ла 

пры го дай — я пра бі ла ко ла ўжо на 

лі тоў скім ба ку, у су сед няй вё сач цы 

знай шла шы на ман таж, дзе па ста-

ві лі шнур у дзір ку, а ў Віль ню се 

ўжо за мя ні лі ко ла. Ура жан няў ад 

са ма стой най па езд кі бы ло столь кі, 

што ста ла ез дзіць кож ныя вы хад-

ныя, а ў ад па чы нак ад пра ві ла ся 

ад на це раз Аль пы ў Ве не цыю. 

З та го мо ман ту па да рож жы ста лі 

част кай май го жыц ця, а дум ка пра 

кру га свет ку на стой лі ва па ся лі ла ся 

ў ма ёй ду шы», — рас каз вае мо та-

ванд роў ні ца.

Еду зу сім ад на, 
але ве даю, 
што су стрэ ну шмат 
доб рых лю дзей

Ка ця ры на заў сё ды па да рож-

ні чае ад на. Яна ка жа, што ме на-

ві та та кі ад па чы нак па ды хо дзіць 

яе ду шы, так яна мо жа ад чуць аб-

са лют ную гар мо нію з са бой і на-

ва коль ным све там. «Я звы чай ны 

ча ла век і, вя до ма ж, ба ю ся мно га-

га. Па лом кі не па збеж ныя, пы тан не 

ча су, та му муж ста ран на рых туе 

мой ма та цыкл і збі рае мне з са бой 

ін стру мен ты, ра монт ны кам плект 

і зап част кі». Дзяў чы на ад зна чае, 

што больш, чым тэх ніч ная част ка 

яе па ло хае бяс пе ка ў аф ры кан скіх 

кра і нах, тра піч ныя хва ро бы, без да-

раж і куль ту ра кі ра ван ня. «За сце-

раг чы ся ад уся го не маг чы ма, але 

я бу ду ста рац ца мі ні мі за ваць ры-

зы кі, не лез ці на ра жон і ста ран на 

пла на ваць марш рут. Ду маю, што 

са мы мі ці ка вы мі ста нуць кра і ны 

Паўд нё вай Аме ры кі і Аф ры ка».

Ка ця ры на пла нуе ўклас ці сваю 

ванд роў ку ў 500 дзён, але гэ та ары-

ен ці ро вач ны тэр мін, які, маг чы ма, 

бу дзе ска рэк ці ра ва ны ў за леж нас ці 

ад знеш ніх аб ста він. У фі нан са вым 

сэн се та кое па да рож жа вель мі да-

ра гое ме ра пры ем ства, Ка ця ры на 

ка жа, што па трэб най су мы ў яе ня-

ма да гэ та га ча су, хоць да стар ту 

за ста ец ца кры ху больш за два тыд-

ні. «Бу ду пад пра цоў ваць ад да ле на 

ў да ро зе або за трым лі вац ца ў роз-

ных мес цах, каб бы ла маг чы масць 

ру хац ца да лей. Пад тры маць пра-

ект мож на на ма ім сай це. Ма раль-

на бу дзе на шмат ця жэй, адзі но та, 

цяж кас ці — не ма гу ска заць, што 

цал кам га то вая да іх, але пры кла-

ду ўсе на ма ган ні, каб па да рож жа 

прай шло год на».

Са чыць за Ка ця ры най пад час 

па да рож жа мож на бу дзе на яе 

аса біс тым сай це mоtоkаtrіnа.соm, 

дзе дзяў чы на бу дзе пуб лі ка ваць 

спра ва зда чы, а так са ма ва ўсіх са-

цы яль ных сет ках. «З са бой я бя ру 

спа да рож ні ка вы трэ кер, які кож-

ныя пяць хві лін бу дзе ад праў ляць 

звест кі аб ма ім мес ца зна хо джан ні 

на сайт», — ад зна чае Ка ця.

Спа да рож ні ка вы трэ кер — да-

во лі прос ты пры бор, ёсць кноп ка 

«SОS» — гэ та, як ка жа Ка ця ры-

на, ка лі ўжо паў зеш, па мі ра еш і 

трэ ба тэр мі но ва пра сіць па ра тун-

ку. Кноп ка «Hеlр» — у мя не праб-

ле мы, але я ў па рад ку. Кноп ка 

«Оk» — са мной усё доб ра, але 

су вя зі ня ма. І кноп ка, на якую вы 

мо жа це за пі саць лю бое па ве дам-

лен не. Пры на ціс ку на вы шэй зга-

да ныя кноп кі трэ кер зро біць рас-

сыл ку з па ве дам лен нем і ка ар ды-

на та мі ванд роў ні цы на 10 ну ма роў 

або ад ра соў элект рон най пош ты, 

якія ча ла век за га дзя па кі нуў у сва-

ім акаў нце.

Муж пад трым лі вае 
мя не ва ўсім

Ра зам са сва ім абран ні кам Ка-

ця ры на ўжо 5 га доў, су мес на яны 

прый шлі да та го, што трэ ба па-

спра ба ваць ажыц ця віць Ка ці ну ма-

ру. «Баць кі вель мі пе ра жы ва юць, 

асаб лі ва ма ма, але жа да юць мне 

ўда чы і бу дуць са чыць за кож ным 

кро кам», — рас каз вае Ка ця ры на.

На ма та цык ле дзяў чы на ўжо 

на ве да ла 26 кра ін, з са мых яр кіх 

ура жан няў яна на зы вае па да рож-

жа па Фа рэр скіх аст ра вах, Іс лан-

дыі і Ку рыль скіх аст ра вах. «Чым 

да лей вы едзе це ад ма це ры коў, 

тым больш пер ша род ную пры ро ду 

мож на знай сці, — дзе ліц ца дзяў-

чы на. — Так са ма вель мі здзі ві ла 

Ра сія — бяз меж най тай гой, раз на-

стай ным ланд шаф там і бяз меж най 

да бры нёй лю дзей».

Перш за ўсё 
бя ру не аб ход нае

Дзяў чы на пра лі чы ла, што яе 

ба гаж не па ві нен пе ра вы шаць 

50 кг. Для аў та ном на га па да рож-

жа яна возь ме з са бой па лат ку, 

спаль нік, ды ва нок, га рэл ку для 

га та ван ня ежы, по суд і ін шыя ту-

рыс тыч ныя пры на леж нас ці. Для 

ма та цык ла — ін стру мен ты, зап-

част кі, рас ход ні кі. Са бе — адзен-

не для роз ных умоў на двор'я. 

«І маг чы ма, на ват су кен ку, не 

вар та за бы ваць, што я дзяў чы-

на, — усмі ха ец ца Ка ця. — Шмат 

мес ца зой ме аб ста ля ван не — фо-

та апа рат, шта тыў, ноў тбук, ка ме-

ра, паў эр бэн кі і ін шае. Так са ма я 

на бы ла во да не пра ні каль ныя ту-

бу сы для за хоў ван ня да ку мен таў 

і іх ко пій».

Мар ка Ка ці на га ма та цык ла 

BMW GS, ён мае ад нос на вя лі кі бак 

(кры ху больш за 17 літ раў). Пры 

рас хо дзе 3,7-4 л на «сот ню» на ім 

мож на пра ехаць 400 км на ад ной 

за праў цы. Та кі вы да так атрым лі-

ва ец ца, ка лі ехаць 100—110 км/г, 

ім чац ца з боль шай хут ка сцю дзяў-

чы на не лю біць, бо гэ та па збаў ляе 

яе маг чы мас ці раз гле дзець мяс-

ці ны, па якіх яна па да рож ні чае. 

«Без умоў на, тра пяц ца мес цы, дзе 

з па лі вам бу дзе на пру жа ная сі ту а-

цыя, для гэ та га я бя ру з са бой дзве 

ка ніст ры. У цэ лым жа мой ма та-

цыкл здоль ны спа жы ваць па лі ва 

прак тыч на лю бой якас ці», — ад-

зна чае па да рож ні ца.

Пад рых тоў ка 
да па да рож жа па ча ла ся 
за год

На сён няш ні дзень у Ка ці прак-

тыч на ўсё га то ва. Ма та цыкл ця пер 

у му жа ў май стэр ні — да пра цоў-

ва юц ца апош нія штры хі. Паш парт 

ванд роў ні цы — у япон скім па соль-

стве. «А я ста ра юся ні чо га не вы-

пус ціць і скла даю план-гра фік ру ху 

на пер шы этап марш ру ту — Ра сію 

і Ся рэд нюю Азію».

Са мая вя лі кая праб ле ма ў пад-

рых тоў цы — гэ та ві зы, дак лад ней 

іх аб ме жа ва ны тэр мін уез ду ў не-

ка то рыя кра і ны. «Вы атрым лі ва е це 

ві зу і па він ны на пра ця гу 2-3 ме ся-

цаў уе хаць у кра і ну, — тлу ма чыць 

Ка ця ры на. — Та му я зра бі ла толь-

кі «доў гія» ві зы — гэ та Аў стра лія і 

ЗША, так са ма па да ла да ку мен ты 

на япон скую. Аў стра лій ская ві за 

па да ец ца ан лайн, прос та за гру-

жа е це ад ска на ва ныя да ку мен ты і 

ча ка е це 19 дзён — на элект рон ную 

пош ту прый дзе бланк з кен гу ру, па-

цвяр джэн не або аб вяр жэн не, як па-

шан цуе. Яшчэ за ста нец ца шэн ген, 

а ас тат нія бу ду ра біць у да ро зе. Для 

хут ка га пра во зу ма та цык ла праз 

ме жы афор мі ла Саrnеt dе раssаgеs 

еn dоunе — між на род ную мыт ную 

дэк ла ра цыю, якая знач на аб ляг чае 

ўсе мыт ныя пра цэ ду ры».

Ін шая важ ная част ка пад рых-

тоў кі — гэ та пры шчэп кі. У Бе ла ру-

сі мож на зра біць толь кі не вя лі кую 

част ку ад усіх пры шчэ пак, якія не-

аб ход ныя ў кру га свет ным па да рож-

жы, і па чы наць іх ра біць трэ ба за га-

дзя, бо не ка то рыя вар та пра во дзіць 

па этап на і з вя лі кі мі пе ра пын ка мі. 

На прык лад, Ка ця ўжо пры шча пі-

ла ся ад бруш но га ты фу, дыф тэ-

рыі, слуп ня ку, ге па ты ту і жоў тай 

лі ха ман кі. Не ка то рыя пры шчэп кі, 

якія рэ ка мен ду юць ту рыс там, што 

ванд ру юць па та кім марш ру це, у 

Бе ла ру сі на огул не ро бяць.

Бы ва лыя кру га свет ныя ванд-

роў ні кі ка жуць, што, як пра ві ла, 

пры зна ча ны марш рут су па дае з 

рэ аль ным пры клад на на 50 % і 

ад са мо га ванд роў ні ка за ле жыць 

толь кі 50 % пос пе ху ме ра пры ем-

ства. «Ас тат няе — Су свет, лёс, 

анёл-ахоў нік», — раз ва жае су-

раз моў ні ца. Па хо дзе сва ёй кру-

га свет кі Ка ця бу дзе рас каз ваць 

за меж ні кам пра Бе ла русь, акра-

мя та го, дзяў чы на пад рых туе спе-

цы яль ныя паш тоў кі з вы дат ны мі 

мяс ці на мі на шай кра і ны, якія бу дзе 

да рыць лю дзям, што су стрэ нуц ца 

на яе шля ху. «А што бу дзе пас ля 

май го кру га свет на га па да рож жа? 

Ду маю, што я па спра бую на пі саць 

кні гу, упэў не на, мне бу дзе, што 

рас ка заць і чым па дзя ліц ца».

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Ц
Е РАЗ Ра сію, Ка зах стан і кра і ны Ся рэд няй Азіі яна тра піць 

у Аў стра лію, по тым у ЗША, Паў днё вую Аме ры ку і Аф ры ку, 

ну а за тым це раз Еў ро пу вер нец ца да до му. На ўсё Ка ця ры-

на пла нуе вы дат ка ваць 500 дзён. Мо та ванд роў ні ца стар туе ўжо 

зу сім хут ка — 18 жніў ня, пра тое, як пра хо дзіць яе пад рых тоў ка 

і якія не спа дзя ва нкі мо гуць ча каць у да ро зе, Ка ця ры на рас ка-

за ла на шай га зе це.

У кру га свет ку — У кру га свет ку — 
на ма та цык лена ма та цык ле

Ка ця ры на Ду ба не віч пла нуе 
пе ра адо лець шлях у 100 ты сяч км 
на двух ко лах у поў най адзі но це


