
znalaz∏a si´ w pozycji pionowo
w gór´. U∏atwia to dobicie rufà
do brzegu, co w po∏àczeniu
z otwartà paw´˝à jest rozwiàza-
niem szczególnie korzystnym
dla turystyki Êródlàdowej. Mimo
˝e wielu ̋ eglarzy uwa˝a to za roz-
wiàzanie „regatowe”, ma ono 
tyle zalet w ˝egludze Êródlàdo-
wej, ˝e nie sposób go przeceniç.
W jarzmie steru jest zainstalo-
wane urzàdzenie u∏atwiajàce
podnoszenie p∏etwy sterowej
za pomocà no˝nego przycisku. 

■ Pokład
Zaprojektowano go starannie.

Linie pok∏adówki – nieco opada-
jàce w stron´ dziobu – nie sà

nadmiernie awangardowei przy-
pominajàc pok∏adówk´ Sasanki
620 czy Pegaza 737. Wszystkie
liny obs∏ugujàce ˝agle i miecz
sprowadzono do kokpitu, gdzie
sà sk∏adowane w torbach 
fa∏owych. W przedniej cz´Êci 
pok∏adu znajdujà si´ luki prowa-
dzàce do kabiny i komory 
kotwicznej, spe∏niajàcej te˝ rol´
pomieszczenia dla magazyno-
wania butli gazowych. 

Pok∏ad otoczony jest relingiem
z linki stalowej, która w obsza-
rze kokpitu zastàpiona jest pasa-
mi stylonowymi o regulowanej 
d∏ugoÊci. Maszt olinowano
u∏amkowo, co jest obecnie roz-
wiàzaniem standardowym. Fok

s
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Fortuna 23

Długość 7,20 m

Szerokość 2,50 m

Długość KLW 6,46 m

Szerokość KLW 2,08 m

Masa 1100 kg 

Balast 270 kg

Zanurzenie 0,25/1,20 m

Pow. żagli 23 m2

Grot 14 m2

Fok 9 m2

Koje 5 

Wys. w kabinie 1,58 m

Silnik 5 – 10 KM

Konstruktor zespół stoczni Janmor

Dane techniczne Fortuna 23
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Jacht przeznaczony jest dla 
˝eglowania po Êródlàdziu dla 
za∏óg minimum dwu, a maksi-
mum pi´cioosobowych. Kad∏ub
jachtu jest p´katy, maksymal-
na szerokoÊç przypada w okoli-
cach po∏owy jego d∏ugoÊci. Spora
szerokoÊç linii wodnej wskazuje
na du˝à iloÊç miejsca w kabinie
i znacznà statecznoÊç poczàtkowà. 

■ Konstrukcja
Kad∏ub i pok∏ad jachtu jest

wykonany z monolitycznego 
laminatu poliestrowo-szklanego.

Fortun´ zabudowano w ca∏oÊci
modu∏ami laminatowymi, wy-
koƒczonymi elementami tapicer-
skimi oraz wyposa˝ono w dwie

szafki drewniane umieszczone
w okolicach kambuza. Zabudowa
ta sk∏ada si´ z wk∏adki kojowej,
która obejmuje równie˝ modu∏
kambuza i pod∏og´, wk∏adki pod-
sufitowej i czterech wzd∏u˝ni-
ków burtowych, które pe∏nià 
rol´ jaskó∏ek. Burty sà wyklejone
wyk∏adzinà tapicerskà, a matera-
ce obszyte stonowanà z wyk∏a-
dzinà burt tkaninà. 

Centralne miejsce w kabinie
zajmuje skrzynia mieczowa,
na której zainstalowano rozk∏a-
dane po∏ówki stolika. Kambuz,
wyposa˝ony w dwupalnikowà
kuchenk´ gazowà i zlewozmy-
wak, znajduje si´ po lewej stro-
nie kabiny. Wewnàtrz kabiny

znajdujà si´ cztery sta∏e koje: 
podwójna na dziobie i dwie poje-
dyncze w centralnej cz´Êci kabi-
ny. Lewà koj´ pojedynczà mo˝-
na powi´kszyç poprzez wstawie-
nie sklejkowej wk∏adki i uzupe∏-
nienie materaca (elementy te sà
z∏o˝one w kabinie w cz´Êci pod-
kokpitowej). Pod kojami miesz-
czà si´ obszerne bakisty. Pagaje,
bosak i inne d∏ugie elementy 
sà zmagazynowane w dost´p-
nych od kabiny komorach pod fa-
lochronami kokpitu. Do kabiny
schodzi si´ po demontowalnych
schodkach, za którymi zainstalo-
wano pojemnik na toalet´ che-
micznà – jacht nie ma zatem 
odr´bnej kabiny sanitarnej. Nie-

zatapialnoÊç jachtu zapewniajà
komory wypornoÊciowe o obj´-
toÊci ca∏kowitej 1,2 m3. 

■ Kokpit
Kokpit jest du˝y i otwarty

od strony rufy. Od kokpitu mo˝-
na dostaç si´ do trzech obszer-
nych bakist: dwie znajdujà si´
pod ∏awkami kokpitowymi,
a do rufowej – otwierajàc klap´
b´dàcà cz´Êcià pod∏ogi kokpitu.
Na paw´˝y zainstalowano: 
drabink´ u∏atwiajàcà wejÊcie
z wody do kokpitu, ster i panto-
graf do zawieszenia silnika 
zaburtowego. P∏etwa sterowa
i mieczowa sà obrotowe. P∏etw´
sterowà mo˝na obróciç tak, aby
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Jacht ten powsta∏
na zamówienie 
i potrzeby znanej 
firmy czarterowej. 

Zak∏adano, ˝e Fortuna 23
b´dzie bezpieczna, ∏atwa
w eksploatacji i pakowna.

Fortuna nie
toczy się
kołem

TEKST: JERZY KUBASZEWSKI

JERZY PIEÂNIEWSKI

ZDJ¢CIA: MAREK JURCZY¡SKI

JERZY PIEÂNIEWSKI
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na tyle wàska „w nogach”, ˝e
dwie osoby o wzroÊcie powy˝ej
170 cm mogà mieç k∏opoty
z „upakowaniem” stóp. 

Kàcik kambuzowy jest dosta-
tecznie obszerny i dobrze wypo-
sa˝ony. Zlewozmywak ma zain-
stalowane wylewki – wody za-
burtowej i czystej z kanistrów
montowanych w szafce kambu-
zowej. Zastawa sto∏owa ma
swoje miejsca w szafkach. 

U˝ycie toalety chemicznej 
wymaga zdj´cia schodni zejÊciów-
ki i mo˝na jej u˝yç tylko przy
z∏o˝onej tylnej koi podwójnej. 

■ Stateczność
Fortuna 23 charakteryzuje si´

du˝à statecznoÊcià poczàtkowà, 
co nie jest bez znaczenia dla 
˝eglowania turystycznego. Sta-
tecznoÊç koƒcowa te˝ nie budzi
zastrze˝eƒ, g∏ównie za sprawà
sporego balastu wewn´trznego
(300 kg). W naszej opinii 
– trzeba byç „artystà” ˝eby 
wywróciç Fortun´ na Êródlàdziu,
ale bywajà i tacy! 

■ Podsumowanie
Opisane na poczàtku za∏o˝enia

projektowe Fortuna 23 spe∏nia
w pe∏ni – nie jest jachtem rega-
towym, lecz jego walory na-
utyczne pozwalajà na bezpieczne
sp´dzenie urlopu na jeziorach
z za∏ogà, która nie oczekuje nad-
miaru adrenaliny w organizmie. 
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Co nam się podoba
■ klarowne określenie grupy użyt-

kowników jachtu - żeglarze turyści
■ łatwość utrzymania czystości 

w kabinie. 
■ spora stateczność jachtu, 

zwłaszcza początkowa. 
■ urządzenie ułatwiające 

podnoszenie płetwy sterowej.

Co należałoby zmienić
■ położenie prowadnic szotów foka

lub zmiana geometrii foka. 
■ konstrukcję połączenia want 

z podwięziami. 
■ naszyć na grocie wzmocnienia

w miejscu ich kontaktu 
z salingami. 

■ dołożyć kipę na rumplu, aby 
kontrafał steru nie uciekał za rufę 
po zadziałaniu knagi bezpieczniko-
wej zabezpieczającej płetwę przed 
uderzeniem w mieliznę. 

Fortuna 23
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nawijany na sztywnym sztagu,
pe∏nolistwowy grot zaÊ zamon-
towano pe∏zaczami w likszparze
masztu, zrzuca si´ i klaruje
w „lazy jacku”. Wanty sà moco-
wane do pok∏adu za poÊrednic-
twem wykonanych z rurek pod-
wi´zi, w których osie obrotu Êcià-
gaczy znajdujà si´ w osi obrotu
masztu. Rozwiàzanie to u∏atwia
k∏adzenie i stawianie masztu. 

■ Ocena wykonania jachtu
Jacht przedstawiony do testu

by∏ czwartym z wykonanej serii
jachtów. Laminaty prezentujà 
si´ bardzo dobrze – wykona∏ 
je „Janmor”. ˚elkot po∏o˝ono 
starannie – kraw´dzie kolorów
na powierzchniach przeciwÊlizgo-
wych (jasno szary) i bocznych
Êcianach pok∏adówki (niebieski)
sà wykonane czysto. Widoczne
kraw´dzie ci´ç technologicznych
laminatu oraz „lewe” strony lami-
natu sà zabezpieczone topkotem.
Nasze zastrze˝enie budzi∏ nato-
miast brak ramek maskujàcych:
po∏àczenie wk∏adki podsufitowej
i skorupy pok∏adu w zejÊciówce
i w oknach. Producent poinfor-
mowa∏ nas, ˝e formy na te ele-
menty sà w trakcie wykonywania. 

■ Właściwości żeglugowe 
i manewrowe
Test prowadzono w doÊç trud-

nych warunkach wiatrowych.
Pierwsza cz´Êç testu odbywa∏a
si´ na ma∏ym jeziorku (Sztynorc-

kie) przy braku fali, lecz szkwali-
stym, „odkr´tkowym” wietrze.
Drugà cz´Êç przeprowadzono
przy silnym do 30 w (7 B) wie-
trze i zafalowaniu dochodzàcym
do 0,5 m na Jeziorze Dargin.
Warunki te sprawi∏y, ˝e jacht 
testowano nie tyko pod pe∏nymi
˝aglam, ale i pod o˝aglowaniem
skróconym. 

Fortuna 23 nale˝y do tego 
typu jednostek, które nie po-
zwalajà zrobiç sobie krzywdy. Sà
takie chwile, kiedy jacht odbiera 
inicjatyw´ sternikowi i ostrzy.
Dzieje si´ to przy gwa∏townie
narastajàcych przechy∏ach po-
wy˝ej 300. W s∏abych wiatrach
Fortuna prowadzi si´ ∏atwo, nie
wykazujàc nawietrznoÊci. W sil-
nych wiatrach, pod pe∏nym o˝a-
glowaniem, jacht jest doÊç 
nawietrzny. Pod zrefowanym
grotem – odzyskuje równowag´.
Nie ma problemów ze zwrotami,

nawet w silnym wietrze. Dzi´ki
rolfokowi na sztywnym sztagu
udaje si´ te˝ skutecznie zarefo-
waç foka. 

Mo l̋iwoÊci trymowania foka po-
przez przesuwanie ruchomej kipy
sà ograniczone – szyna wydaje sí
z przodu zbyt krótka. Z tego powo-
du trudne jest wykorzystanie gór-
nej cz´Êci foka poprzez zamkní cie
tylnego liku. Innà zauwa˝onà 
niedogodnoÊcià jest konstrukcja 
po∏àczenia wanty – podwí zie wan-
towe. Szoty foka przesuwajàc sí

po Êciàgaczach wyrywajà zawleczki
ze sworzni ∏àczàcych Êciàgacze
z zawalcówkami oczkowymi na
koƒcach lin. Aby uniknàç tej niedo-
godnoÊci nale˝a∏oby np. zastoso-
waç koƒcówki gwintowane wkr´-
cane w beczk  ́ Êciàgacza. W kur-
sach pe∏nych grot napiera na moc-
no odchylony saling. Wkrótce mogà
pojawiç sí  tam przetarcia ˝agla. 

Na silniku (5 KM) jacht osiàga∏
dobrà pr´dkoÊç i by∏ manewrowy.
Zawieszenie silnika na pantogra-
fie spe∏nia∏o swoje zadanie 
poprawnie i nawet na du˝ej fali
Êruba nie wyskakiwa∏a z wody. 

■ Walory mieszkalne
Wn´trze jachtu umo˝liwia

pi´cioosobowej za∏odze wygod-
ne sp´dzanie urlopów pod
˝aglami. Dobrze utrzymane 
proporcje pomi´dzy wielkoÊcià
kabiny i kokpitu sà dodatkowà 
zaletà konstrukcji. WàtpliwoÊç
budzà wymiary koi dziobowej,
naszym zdaniem nieco krótkiej.
Chocia˝ d∏ugoÊç ca∏kowita koi
wynosi równo 2 m, to jest ona
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Fortuna 23
to jacht 
głównie dla firm
czarterowych. 
Jego solidność
i prostota są 
gwarantem 
trwałości 
i niezawodności

3

2

1
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1, 2, 3 Wnętrze Fortuny 23 
charakteryzuje się 
przestronnością i starannym 
wykończeniem. Pomimo 
paru zastrzeżeń (patrz 
– tekst), wydało nam 
się estetyczne, funkcjonalnie 
zaprojektowane i wykonane 

7 Bardzo duży kokpit Fortuny 
23 może pomieścić całą 
załogę na raz. Jest to bardzo 
istotne w rejsach 
trampingowych, gdy ładna 
pogoda zachęca wszystkich 
załogantów do „wylegnięcia” 
na pokładzie


