
1. HISTORIA ŁUKU BLOCZKOWEGO 
Zanim przystąpię do omawiania historii łuku bloczkowego pragnę wyjaśnić czym różni 

się on od innych łuków. Trzy główne typy łuków przedstawione są na poniższej ilustracji. 

Rysunek 1 - Generalna klasyfikacja łuków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Tradycyjny   Klasyczny    Bloczkowy 

 

Łuki tradycyjne – jak sama nazwa wskazuje są kopiami tych, używanych od wielu wieków 

przez naszych przodków. Mają bardzo prostą budowę i nie posiadają żadnych urządzeń 

celowniczych. Wśród tych właśnie łuków rozróżnić można największą mnogość typów, 

wynikających z miejsca i czasu powstania, materiałów z jakich powstawały i przeznaczenia. 

Wśród łuków tradycyjnych rozróżniamy następujące cztery główne typy: łuk krótki, długi 

(long bow), Asyryjski i Japoński. 
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Łuki Klasyczne (recurve bows) – nazywane też czasami olimpijskimi, z racji obecności 

konkurencji z ich udziałem na Igrzyskach Olimpijskich, składają się z majdanu, który łucznik 

trzyma podczas strzału, ramion, które montowane są do majdanu, oraz z cięciwy łączącej 

końce ramion. Łuk ten posiada montowany do majdanu celownik, podstawkę na strzały oraz 

stabilizatory.  

 

Łuki Bloczkowe (compound bows) – To łuki najnowszej generacji, zbudowane z lekkich 

bardzo wytrzymałych stopów aluminium i kompozytów, wykorzystujące układ bloczków oraz 

kabli i cięciwy, gromadzących energię zwiększającą siłę strzału. Łuk bloczkowy jest dużo 

łatwiejszy w użyciu niż klasyczny, poprzez umożliwienie łucznikowi utrzymanie w pełni 

naciągniętego łuku za pomocę niewielkiej siły siłami. Łuki te strzelają też szybciej i celniej, 

co sprawia, że są obecnie podstawową bronią dla łuczników-myśliwych i popularnym łukiem 

wśród łuczników-sportowców.  

Historia łuku bloczkowego i tradycyjnego właściwie nie jest porównywalna, choć 

powody ich wynalezienia są podobne. W obu przypadkach chodziło o broń do polowań. 

Początki łuku tradycyjnego szacowane są na około 25.000 lat p.n.e., a łuku bloczkowego na 

rok 1969. 

Łuk bloczkowy wymyślony został przez zapalonego myśliwego, którego nie 

satysfakcjonowały dostępne wówczas łuki. Dlatego zdecydował się zaprojektować i wykonać 

zupełnie nowy jego typ, przeznaczony specjalnie do polowań. 

Jego wynalazkiem szybko zainteresowali się zarówno sami myśliwi jak i wojskowi, którzy 

wyposażyli w tę „nową broń” swoje jednostki specjalne. Wszystko przez to, że strzelanie z 

tego nowego typu łuku było prostsze i bardziej skuteczne niż z łuku klasycznego czy 

tradycyjnego, a jednocześnie cichsze niż używanie broni palnej. 

 

Na ekranach kin można było oglądać łuk bloczkowy w filmie „Rambo”, gdzie dzielny 

komandos, po cichu i pewnie likwidował z daleka swoich wrogów. A używając grotów strzał 

wyposażonych w głowice z materiałem wybuchowym, niszczył skutecznie większe cele jak 

na przykład samochody opancerzone czy śmigłowce. 

 

Historia łucznictwa bloczkowego w Polsce: 

Do polski łuki bloczkowe trafiły niedługo potem, jak zaczęły być popularne w swojej 

ojczyźnie, czyli USA. Zanim jednak dostały się na oficjalne zwody łucznicze w Polsce jako 



oddzielna dyscyplina, minęło wiele lat. Dopiero lata dziewięćdziesiąte przyniosły ich debiut. 

Poniżej znajduje się zestaw kamieni milowych udziału łuków bloczkowych w polskim 

sporcie: 

1996 – na ogólnopolskich zawodach w Legnicy wystartowało zaledwie sześciu zawodników 
strzelających z łuków bloczkowych.  

1997 - na pierwszych Mistrzostwach Polski z udziałem bloczkowców w Gorzowie 
Wielkopolskim, mistrzostwo Polski w łukach bloczkowych zdobył Juliusz Boguta. 

1998 - na Mistrzostwach Polski w Zamościu triumfuje Ryszard Kowalski. Na tych samych 
mistrzostwach córka Ryszarda zdobyła tytuł w konkurencji łuków klasycznych kobiet, co 
warte jest zaznaczenia, bo jest to jedyny taki przypadek, by członkowie jednej rodziny 
zdobyli dwa tytuły mistrzowskie na jednej imprezie. 

Po tych mistrzostwach nastąpił znaczący rozwój tej dyscypliny i zaczęły powstawać 
silne ośrodki łucznictwa bloczkowego w takich miastach jak Kraków, Żywiec, Teresin, 
Łódź czy Bielsko Biała. W roku tym dopuszczono po raz pierwszy łuczników 
bloczkowych do zawodów zaliczanych do Pucharu Polski. Brało w nim udział tylko 
dwunastu bloczkowców. Od tego roku do mężczyzn dołączyły także kobiety strzelające z 
łuków bloczkowych.. 

1999 – na Halowych Mistrzostwach Polski w Zgierzu startowało już 5 kobiet i 31 mężczyzn 
strzelających z łuków bloczkowych. Nastąpił też pierwszy wyjazd międzynarodowy 
Polskiej drużyny bloczkowców na Mistrzostwach Świata w Riom we Francji.  

2000 - na Halowych Mistrzostwach Polski w Zgierzu startowało już 45 bloczkowców.  

2001 - Mistrzostwa Polski na torach otwartych, rozgrywane z niespotykanym dotąd 
rozmachem na terenie klubu Marymont Warszawa. Były to też do tej pory jedyne zawody 
w historii, które transmitowała Telewizja Polska.  

2003 – na Halowych Mistrzostwach Polski w Krakowie było sklasyfikowanych aż 12 
drużyn łuczników bloczkowych. 

2004 – pierwszych trzech zawodników z Halowych Mistrzostw Polski w Legnicy pojechało 
na Halowe Mistrzostwa Europy do Sassari we Włoszech, gdzie w klasyfikacji 
drużynowej wywalczyli wejście do ¼ finału i zajęli ostatecznie 8 miejsce, przegrywając 
w bezpośrednim pojedynku z Włochami, którzy wywalczyli potem tytuł mistrzów 
Europy. 

W tym samym roku w lecie, pierwszy indywidualny medal na zawodach 
międzynarodowych wywalczył w pięknym stylu Jacek Kujawski podczas Pucharu 
Europy w Wyhl w Niemczech.  

2006 – na Mistrzostwach Europy w Atenach Bogdan Piekarski zajmuje indywidualnie 7 
miejsce. 



2. ŁUK I AKCESORIA 

2.1. Łuk bloczkowy 
Łuk w wersji podstawowej „bazowej” składa się ze zmontowanych razem: majdanu, 

ramion, bloczków, kabli i cięciwy. W odróżnieniu od innych typów łuków, łuku bloczkowego 

właściwie nigdy nie rozbraja się. Cięciwa i kable pozostają cały czas napięte na łuku, który 

przechowywany jest w gotowości do strzelania. Do celów przewożenia, zdejmowane są tylko 

elementy osprzętu takie jak celownik i stabilizatory. 

 

Rysunek 2 - Łuk z opisem części składowych 
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2.1.1. Jak działa łuk bloczkowy 

Łuki bloczkowe zostały zaprojektowane tak, by siła jaką wkłada się w utrzymanie 

napiętej do końca cięciwy była niewielka w stosunku do siły potrzebnej do naciągnięcia łuku. 

Dzięki temu można precyzyjnie wycelować i spokojnie strzelić bez zbędnego siłowania się z 

łukiem. Zapewne każdy, kto o tym usłyszał, zastanawia się jak to się dzieje. Cała tajemnica 

tkwi w systemie bloczków i pracujących na nich kablach i cięciwie.  

Napinana cięciwa porusza bloczki, które w końcowym momencie blokują się na 

kablach. Już w początkowej fazie naciągania łucznik musi się zmierzyć z maksymalną siłą 

naciągu łuku. Ale tuż przed końcowym zablokowaniem na maksymalnej długości naciągu, 

łuk przekracza punkt przełamania i wtedy właśnie ujawnia się ta najistotniejsza cecha łuku 

bloczkowego. 

Punkt przełamania (Break–point) - to moment w końcowej fazie naciągania łuku, od 

którego zaczyna się odczuwać dobrodziejstwo efektu odpuszczenia (Let-off). Kawałek dalej 

kable blokują się na bloczkach (efekt ściany) uniemożliwiając dalsze naciąganie, co 

definitywnie oznacza, że łuk jest w pełni naciągnięty. Widać to na poniższym rysunku. 

Rysunek 3 – Wykres - prezentacja procesu naciągania łuku 

 

 

 

 

 

 

 

Obecne łuki bloczkowe posiadają Let-off w granicach 65-80%. Oznacza to, że po 

naciągnięciu łuku na przykład o sile 60 funtów z Let-off 80%, odczuje się w rękach przy 

pełnym naciągu tylko 20% rzeczywistej siły naciągu łuku, czyli tylko 12 funtów. Zbyt duży 

Let-off powoduje jednak, że łuk może stracić precyzję działania, jest też wolniejszy. Część 
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obecnie dostępnych systemów bloczków typu One-Cam posiada prostą regulację tego 

parametru w granicach 65-80%, a w wypadku innych systemów bloczków oferowane są one 

w dwóch wersjach do wyboru (najczęściej z Let-off  65% i 75%). 

 

Niebieska linia na powyższym rysunku reprezentuje siłę jaka trzeba włożyć w 

naciągnięcie łuku (PowerStroke). Na końcu linii PowerStroke widzimy jakby literę „V”. Tę 

część procesu naciągania łuku nazywa się doliną (Valley), która jest jednocześnie 

końcowym etapem efektu przełamania. Im czubek litery V jest bardziej ostry, tym łatwiej 

utrzymać naciągnięty łuk w bezruchu bez balansowania pomiędzy ścianą, uniemożliwiającą 

dalsze naciąganie, a dążeniem łuku do powrotnego złożenia się.  

Gdy bloczki blokują kable bardzo pewnie, dokładnie w punkcie maksymalnej 

długości naciągu, nie pozwalając przeciągać łuku, mówi się o efekcie twardej ściany 

(Strong-Wall). Twarda ściana pozwala łucznikowi skoncentrowanie się wyłącznie na 

technice i celowaniu, zamiast konieczności zajmowania się również walką z 

ustabilizowaniem naciągu łuku w stałym punkcie. W praktyce z efektem ściany bywa różnie 

zależnie od systemu bloczków, ustawionej siły naciągu, dostrojenia współpracy bloczków 

(timing) i konkretnego modelu łuku. 

Z powyższego rysunku można słusznie wywnioskować, że im dłuższy naciąg tym 

więcej energii może być nagromadzone w łuku. Więcej energii przekazane strzale przez łuk 

oznacza większą jej prędkość.  

Na koniec wypada powiedzieć o nieodzownym efekcie każdego strzału czyli o 

wibracjach, które powstają na łuku w momencie strzału. Wibracje, adekwatnie do swojej 

siły, wpływają negatywnie na jakość strzału i na żywotność elementów łuku. W celu 

ograniczenia wibracji producenci łuków stosują różne systemu antywibracyjne. 

Podstawowym i nieodzownym składnikiem antywibracyjnym każdego łuku są stabilizatory. 

Ramiona, a czasami i majdan łuku wyposażone są często w różnorodne gumowe elementy 

wygaszające drgania. Dodatkowym pozytywnym efektem skutecznego wygaszenia wibracji 

jest cichsza praca łuku. 

2.2. Celowniczy układ optyczny 
Układ optyczny łuku bloczkowego tworzony jest przez zamontowany na majdanie 

celownik z soczewką (scope) oraz oczko (pipesite) zamontowane w cięciwie. Układ ten 



tworzy swoistą lunetę bez tubusa, dając możliwość optycznego przybliżenia celu, ułatwiając 

w ten sposób łucznikowi precyzyjne celowanie. Dodatkową korzyścią jest możliwość 

skorygowania ewentualnej wady wzroku łucznika.  

 

Celownik posiada pokrętła dzięki którym można precyzyjnie przesuwać punkt 

celowniczy w pionie i poziomie. Najważniejszymi cechami dobrego celownika jest jego 

wytrzymałość, precyzja ustawiania i niewielka waga. Przed każdym użyciem łuku, celownik 

montowany jest do niego za pomocą szyny, zapewniającej jego powtarzalne przymocowanie.  

2.2.1. Soczewka 

Soczewka w obudowie montowanej do celownika jest elementem składowym układu 

optycznego. Obudowy soczewek wyposażone są dodatkowo w  poziomnicę, ułatwiającą 

utrzymanie łuku w pionie podczas celowania i strzału. Na środku soczewki znajduje się punkt 

celowniczy. Punktem takim może być na przykład okrągła naklejka lub światłowód 

zamocowany w otworze wydrążonym w soczewce.  

Istotnym wyposażeniem dodatkowym soczewki jest specjalny daszek zabezpieczający 

ją przed bezpośrednim wpływem promieni słonecznych oraz deszczem, co mogłoby 

łucznikowi utrudnić lub wręcz uniemożliwić celowanie. 

 

Rysunek 4   Soczewka (scope) z elementem systemu szybkiego mocowania do celownika 
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2.2.2. Oczko 

Oczko jest składnikiem układu celowniczego, montowanym w cięciwie. Posiada 

zwykle wymienny (wkręcany) wkład, umożliwiający dobór otworu celowniczego o 

odpowiedniej średnicy. Wkłady takie dostępne są w wersji z mini-soczewką lub bez niej. 

Zadaniem takiej mini-soczewki jest dodatkowe przybliżenie celu, wyostrzenie jego obrazu, a 

także ewentualna korekta wady wzroku łucznika. Oczko powinno być dopasowane zarówno 

do warunków strzelania jak i do reszty układu optycznego, tak by obraz tarczy był ostry i 

dobrze widzialny. Na hali stosuje się większe otwory ze względu na gorsze oświetlenie, gdyż 

oczko przyciemnia trochę obraz tarczy. Na torach otwartych w sezonie letnim używane są 

zwykle oczka z otworami o mniejszej średnicy.  

 

2.3. Podstawka 
Podstawka zamontowana na stałe na majdanie łuku, służy do podtrzymania strzały w 

momencie naciągania łuku i celowania. Od podstawki zależy kierunek wystrzeliwania strzały 

przez łuk. Obecnie najbardziej popularne w sportowym łucznictwie bloczkowym są dwa typy 

podstawek: 

 Shot-Thru – podstawka „uginająca się” – w momencie strzału pod wpływem 

wystrzeliwanej strzały ugina się tylko wyrzutnia podtrzymująca strzałę, a potem 

automatycznie powraca do pozycji wyjściowej. 

 Fall-Away - podstawka „opadająca”  - połączona linką z jednym z kabli lub ze 

ślizgaczem. Znajduje się ona w stanie gotowości do strzału dopiero przy w pełni 

naciągniętym łuku. W momencie wyzwolenia strzału, gdy strzała pchana przez 

cięciwę opuszcza łuk, podstawka ta opada do stanu spoczynku nie 

oddziaływująca w ten sposób na lot strzały.  

 

Poprawne ustawienie podstawki (wysokości, wysunięcia i czułości) jest bardzo ważnym 

elementem właściwego strojenia łuku. Podstawki posiadają zwykle w komplecie wymienne 

elementy nośne strzały zwane wyrzutnią (launcher), przeznaczone do strzał o różnym 

zakresie grubości, lub posiadają przestawne elementy umożliwiające dopasowanie wyrzutni 

do strzały o dowolnej grubości. 

  

Rysunek 5 – Podstawka opadająca 



 

 

 

 

 

 

 

Mechanizmy odpowiadające za czułość podstawki oparte są albo na elementach 

sprężynowych albo na magnesach. W zależności od klasy i ceny podstawek, umożliwiają one 

większą lub mniejszą dokładność z jaką można dokonywać zmiany ustawień oraz różne 

sposoby przeprowadzenia takich zmian.  

 

 



2.4. Spusty 
Spust umożliwia strzelanie z łuku bez konieczności trzymania cięciwy bezpośrednio 

palcami. Strzała wystrzelona przy pomocy spustu nie dostaje bocznej rotacji jak to się dzieje 

przy strzelaniu bezpośrednio z palców. Powoduje to, że korzystanie ze spustu umożliwia 

bardziej precyzyjne i wygodniejsze strzelanie.  

Wciskane – umożliwiające wyzwolenie strzału poprzez dźwignię spustową, działającą 

podobnie jak cyngiel w broni palnej. Typ ten dzieli się dodatkowo na spusty nadgarstkowe 

(Wrist-release) gdzie strzał wyzwalany jest palcem wskazującym, oraz trzymane w dłoni 

(Hand-held Release), gdzie strzał wyzwalany jest kciukiem lub/i małym palcem.  

Spusty nadgarstkowe mocowane są jak nazwa wskazuje na nadgarstku ręki naciągającej 

cięciwę. Spusty te polecane są myśliwym, ale także wielu czołowych łuczników-sportowców 

strzela właśnie z nich. Rozróżniamy w nich trzy typy główek trzymających cięciwę: 

 „String-loop and rope” – tu bezpośrednio cięciwa łapana jest przez spust przy 

użyciu pomocniczej linki zamocowanej do spustu. 

 „Single-Caliper” - tu cięciwa łapana jest przy użyciu pomocniczej linki 

zamocowanej do spustu lub pętelka zamocowana na cięciwie łapana jest 

bezpośrednio przez spust. 

 „Double-Caliper” – tu bezpośrednio cięciwa lub pętelka zamocowana na cięciwie 

łapana jest przez spust poprzez dwie „szczęki” zaciskające się niczym 

kombinerki. 

Obrotowe - wyzwalające strzał bez konieczności naciskania palcami na dżwignię spustową, a 

więc i bez decydowania o momencie wyzwolenia strzału. W wypadku tego typu spustu 

wystarczy zmienić w odpowiedni sposób pozycję spustu (ręki trzymającej spust) względem 

pozycji, w jakiej była naciągana i jest utrzymywana cięciwa, co spowoduje zadziałanie 

mechanizmu spustowego. Ciekawostką jest fakt, że nazwisko wynalazcy tego typu spustu 

brzmi zadziwiająco swojsko dla Polaków, Mel Stanisławski. Ten typ spustu często nazywany 

jest mylnie „Back-tension” z powodu metody wyzwalania strzału o tej właśnie nazwie (patrz 

strona ….), z którą jest utożsamiany. 

Napięciowe - wyzwalają strzał przy przekroczeniu granicznej siły działającej na spust, która 

jest ustawiana w spuście indywidualnie dla łucznika i jego łuku. Przed naciągnięciem łuku 

należy wcisnąć dźwignię bezpieczeństwa i trzymać ja w trakcie naciągania, aż do pełnego 

naciągu i dojścia do „ściany”, po czym po wycelowaniu wystarczy ją zwolnić i zacząć 



stopniowo przeciągać łuk (zwiększać siłę naciągającą łuk) utrzymując się w celu, a spust sam 

po chwili uwolni cięciwę.  

 

Strzały  
Strzały, by powtarzalnie celnie trafiały do celu, muszą nie tylko być proste, ale także 

powinny mieć odpowiednie parametry dobrane dokładnie pod parametry łuku z którego będą 

wystrzeliwane.  

Podstawową częścią strzały jest tzw. „promień”, czyli rurka która jest uzbrajana z jednej 

strony grot, a z drugiej nasadkę, przy której naklejone są lotki.  

 

Rysunek 6 - Strzały 

 

 

 

 

 

 

 
 

Generalna klasyfikacja promieni strzał dzieli je na trzy typy: aluminiowe, węglowe i 

kompozytowe (mieszane węglowo-alumioniowe). Różnią się one między sobą parametrami 

technicznymi i użytkowymi, ceną, przeznaczeniem, charakterystyka lotu itp.  

 

Indeks strzały - dane 
identyfikacyjne jej parametrów. Lotki 

„promień” strzałyGrot strzały. Nasadka

2.5. Stabilizatory 
Stabilizatory spełniają dwie podstawowe funkcje: 

 zapewniają stabilność łuku poprzez wpływ na jego środek ciężkości: 

o podczas celowania, 

o podczas strzału – niwelując skok łuku, mogący podbić strzałę, 

 powodują wygaszanie wibracji i wyciszenie łuku.  



 

Stabilizator główny jest jedynym stabilizatorem, bez którego nie można się obejść. Bez 

tego stabilizatora łuk w czasie strzału zachował by się bardzo niestabilnie.  

Niektórym łucznikom w zupełności wystarcza sam stabilizator główny bez stosowania 

dodatkowych bocznych stabilizatorów. Powinien być on tak dobrany (długość i obciążenie na 

końcu) aby łuk w momencie strzału pozostał stabilny w poziomie i nie podskakiwał do góry.  

 

Generalnie można podzielić stabilizatory ze względu na ich budowę na dwa typy: 

1. Ażurowe - zbudowane z kilku połączonych ze sobą w specjalny sposób prętów, 

2. Pełne – składające się z jednego grubego pręta. 

 

Rysunek 7 – Stabilizator główny (ażurowy) 

 

 

 

 

 

 

 

Zależnie od producenta stabilizatory mogą mieć różną konstrukcję i długość. Do 

uprawiania sportu najczęściej wybierane są modele ażurowe, mniej narażające łuk na wpływ 

bocznego wiatru i pozwalające przesuwać środkowe elementy obciążenia w dowolne miejsce, 

dostosowując w ten sposób balans stabilizatora do indywidualnych potrzeb bez konieczności 

dokręcania dodatkowych ciężarków na jego końcu, co zwiększyłoby niepotrzebnie wagę łuku. 

Modele ażurowe w lepszy sposób absorbują też silne drgania łuku bloczkowego. 

 

Stabilizatory boczne, dużo krótsze od głównego, w odróżnieniu od łuczników 

klasycznych nie są stosowane przez wszystkich łuczników bloczkowych. Można dzięki nim 

dociążyć łuk, zwiększyć jego stabilność, oraz zniwelować ciężar przykręconych z jednej 

strony łuku celownika i podstawki, co ułatwia wypoziomowanie łuku w czasie strzelania. 

Rzadko można zaobserwować wąsy po obu stronach łuku u bloczkowców, częściej stosowany 

jest tylko jeden albo wręcz wcale. 

 

Grubszy i dłuższy gwint służ
skręcenia stabilizatora z łukiem

Cieńszy i krótszy gwint służy do 
dokręcenia ciężarka. Może także nie być 
tego gwintu, wtedy stabilizator kończy się 
stałym obciążeniem. 

y do 
. 



Wąsy przymocowujemy do łuku za pomocą tzw. kostki rozdzielającej (V-bar) 

przykręcanej do łuku specjalną śrubą.  

Zarówno stabilizator główny jak i boczne mogą być dodatkowo obciążone ciężarkami, 

lub modułami składającymi się z ciężarków oraz elementów gumowych, dodatkowo 

amortyzujących drgania. 

 

Dodatkowym sposobem na wygaszanie wibracji, wyciszenie pracy łuku i przedłużenie 

żywotności ramion łuku są gumowe elementy (limb-savers) na przykład w kształcie 

grzybków montowanych do ramion.  

 

2.6. Cięciwa i kable 
Cięciwa i kable (od jednego do czterech, zależnie od typu bloczków) sprzedawane są w 

komplecie z łukiem. Zdejmuje się je tylko do celów strojenia łuku oraz przy wymianie na 

nowe. Zrobione są z tych samych materiałów, ale współdziałając spełniają inne funkcje. 

Podstawową różnicą jest to, że cięciwą naciąga się łuk a kable w momencie pełnego naciągu 

blokują jego dalsze naciąganie.  

Założone na łuk cięciwa i kable są lekko skręcone, co wzmacnia je, przyspiesza ich pracę 

i podnosi odporność na drobne fizyczne uszkodzenia. 

Cięciwa i kable, to najsłabsze elementy łuku bloczkowego, najszybciej się zużywają i 

wymagają najwięcej uwagi. Według zaleceń producentów, należy je wymieniać na nowe, co 

jeden-dwa lata, zależnie od intensywności strzelania. 

Rysunek 8 - Cięciwa 

 

 

 

 

 

 

 

Nowoczesne profesjonalne materiały, z jakich obecnie tworzone są cięciwy i kable, 

zostały wymyślone i zaprojektowane w celu zminimalizowania efektów skracania się i 

wydłużania oraz maksymalizacji wytrzymałości i odporności, tak by cięciwa i kable nie 

Cięciwa, tak jak kable,  – złożona  jest 
ze splecionych ze sobą nitek 
specjalnego super-wytrzymałego 
materiału. 

Pętelka

Owijka – cienka linka okręcona wokół cięciwy, zabezpieczająca ją przed 
uszkodzeniami tam, gdzie styka się ona z elementami łuku lub gdzie ma ona 
kontakt z łucznikiem. Na środkowej owijce montowane jest siodełko, w które 

ładana jest strzała. 

 – zakończenie cięciwy 
przeznaczone do zamocowania 
na bloczkach lub ramionach.

wk



zmieniały swoich parametrów w czasie używania niezależnie od działających na nie obciążeń 

i zmieniających się warunków atmosferycznych.  

Materiały te są bardzo zaawansowane technologicznie i obecnie są głownie produkowane 

z wysoce przetworzonego polietylenu (HMPE). Noszą takie nazwy jak Fastflight 2000, Aniel 

Dyneema, czy Dynaflight 97. 

Najlepsze jednak kompozytowe materiały na cięciwy do łuków bloczkowych (na 

przykład UltraCam czy BCY 450+) są mieszankami dwóch lub więcej różnych materiałów w 

tym głownie polietylenu i vectranu, co ma na celu uzyskanie jak najbardziej wyważonych 

cech cięciwy zbudowanej z takiego materiału. 

Materiały te różnią się między sobą grubością, wytrzymałością, odpornością na ścieranie 

i rozciąganie, szybkością lotu zbudowanych z nich cięciw oraz kolorem, co jest oczywiście 

najmniej istotne.  

Olbrzymia wytrzymałość takich nowoczesnych materiałów do robienia cięciw przekracza 

nawet 70 kg na jedną nitkę. A przecież zarówno cięciwa jak i kable składają się z ponad 20 

takich nitek. Można sobie wyobrazić jak ogromną wytrzymałość ma cała cięciwa. 

 

Odpowiednie gotowe zestawy można kupić w sklepach specjalistycznych, można także 

zlecić ich wykonanie specjaliście lub wykonać własnoręcznie, co jest jednak zarezerwowane 

raczej dla doświadczonych w tym względzie profesjonalnych łuczników. W żadnym wypadku 

nie poleca się początkującym łucznikom własnoręcznego zdejmowania i wymieniania cięciwy 

i kabli, szczególnie bez specjalistycznego osprzętu. 

 



3. RÓŻNICE W BUDOWIE ŁUKÓW 
Bloczki, a właściwie ich typy/systemy, różnią się między sobą nie tylko budową, ale 

przede wszystkim charakterystyką pracy, to znaczy sposobem rozkładania siły potrzebnej 

do naciągnięcia łuku i zachowania się łuku w momencie, gdy jest on już do końca 

naciągnięty (efekty przełamania i ściany) oraz szybkością wystrzeliwanej strzały. 

3.1. Typy (systemy) bloczków 
W klasyfikacji systemów bloczków dostępnych razem z łukami, można obecnie rozróżnić 

cztery główne grupy: 

One-Cam – system jednego eliptycznie ukształtowanego bloczka znajdującego się na 

dolnym ramieniu łuku, odpowiedzialnego za gromadzenie energii (power-cam) i efekt 

odpuszczenia oraz ściany, oraz współpracującego z nim bloczkiem-kołem na górnym 

ramieniu. System ten nie wymaga ustawiania synchronizacji działania między górnym a 

dolnym bloczkiem. Jest on bardzo popularny, szczególnie wśród myśliwych w USA, ze 

względu na dobrą skuteczność i szybkość strzału, wysokie osiągalne parametry 

odpuszczenia (let-off) i doskonały efekt ściany przy pełnym naciągu, co powoduje, że łuk z 

takim systemem bloczków jest skuteczny przy jednoczesnych niewielkich wymaganiach 

stawianych łucznikowi. 

Two-Cams – system dwóch symetrycznych bloczków zapewniający łukowi dużą szybkość, 

przy jednocześnie idealnie poprawnej drodze jaką pokonuje siodełko na cięciwie podczas 

strzału, co skutkuje doskonałą precyzją działania. System ten wymaga zapewnienia 

synchronicznej pracy bloczków, inaczej nie będzie strzelał poprawnie, przez co jest bardziej 

wymagający od systemu One-Cam. Drugą typową niedogodnością jaką można z nim 

utożsamiać jest poczucie niestabilnej miękkiej „ściany” przy pełnym naciągu, co jednak nie 

jest przez wszystkich uznawane za negatywną cechę i zależy od indywidualnych preferencji 

łucznika. W grupie tej wiodącą rolę odgrywa system dwóch identycznych eliptycznie 

ukształtowanych bloczków, preferowanych przez wielu zawodników ze światowej 

czołówki. Można wydzielić podgrupę nazywaną Two-Wheels będącą systemem dwóch 

bloczków-kół, nazywanych dalej dla uproszczenia po prostu kołami, które są używane 

obecnie właściwie tylko w łukach dla dzieci i dla początkujących, a w sportowym 

łucznictwie wyczynowym raczej nie znajdują zastosowania.  



Hybryd-Cam – system dwóch asymetrycznych, eliptycznych bloczków. Na górnym 

ramieniu pracuje bloczek regulujący (control-cam), a na dolnym bloczek odpowiedzialny za 

gromadzenie energii (power-cam). System uzupełnia jeden kabel rozdzielony na górze 

(split-harness control cable) oraz cięciwa. Pozytywnym aspektem tego systemu jest 

poprawna droga jaką pokonuje siodełko na cięciwie podczas strzału, co skutkuje doskonałą 

precyzją działania łuku tak jak w dobrze zsynchronizowanym systemie Two-Cams, ale bez 

konieczności synchronizacji bloczków (timing). Nie jest to jednak system całkowicie nie 

wymagający strojenia, gdyż bloczki musza być odpowiednio zorientowane na siebie w celu 

uzyskania jak najwyższej sprawności działania łuku.  

Binary Cams – jest systemem opartym na systemie Two-Cams. Modyfikacja polega na 

uzależnieniu obu bloczków od siebie oraz spięciu ich dwoma nie rozdzielonymi na końcach 

kablami, nie połączonymi z ramionami łuku. Bloczki zapewniają automatyczną równowagę 

i równą współpracę ramion łuku bez uzależnienia od długości cięciwy i kabli (free-floating 

system). Oznacza to że nie występuje w tym systemie problem ustawiania synchronizacji 

bloczków.  

 

Oczywiście poszczególne typy bloczków w ramach danej grupy, ale oferowane przez 

różnych producentów, mogą znacząco różnić się od siebie, oferując znacząco odmienną 

charakterystykę pracy i ewentualne dodatkowe cechy zarówno pozytywne jak i negatywne. 

Wielu producentów oferuje niektóre modeli łuków z możliwością wyboru między dwoma 

lub trzema systemami bloczków.  

3.2. Parametry techniczne łuków 
Łuki bloczkowe charakteryzują się następującymi parametrami technicznymi: 

 Draw-weight – siła naciągu, 

 Draw-length – długość naciągu, 

 IBO-Speed – szybkość strzału wg standardu IBO, 

 Let-off – poziom odpuszczenia siły łuku przy pełnym jego naciągu,  

 Axle-to-Axle Length – wysokość łuku -  odległość między osiami bloczków,  

 Brace-height – wysokość cięciwy - odległość między rączką łuku a cięciwą, 

 Bow-geometry – geometria łuku, 

 Mass-weight – waga łuku. 



 

Siła naciągu (Draw-weight)- jest to maksymalny poziom siły jaki trzeba włożyć w trakcie 

naciągania łuku, nazywany też szczytową siłą naciągu (peak weight).  

Siła naciągu musi być dobrana odpowiednio do siły i wytrzymałości łucznika. Im 

większa siła naciągu tym oczywiście więcej siły trzeba włożyć w jego naciągnięcie i 

utrzymanie podczas celowania. Zbyt twardy naciąg powoduje szybkie zmęczenie i utratę 

precyzji celowania i strzału. 

Maksymalna siła naciągu łuku, z jakiego można strzelać na zawodach sportowych to 

60 funtów. Jest to też wystarczająca moc zarówno do zawodów 3D jak i do polowań, nawet 

na najgrubszego zwierza. ZBYT WYSOKA SIŁA NACIĄGU JEST WROGIEM PRECYZJI 

STRZELANIA. 

Kobiety stosują słabsze łuki, zwykle do 50 funtów, nie tylko ze względu na 

dysponowanie mniejszą siłą fizyczną niż mężczyźni, ale także dlatego że strzelają 

maksymalnie tylko na odległość 70 metrów, w przeciwieństwie do mężczyzn, którzy muszą 

trafiać do tarczy ustawionej na dystansie 90 metrów. 

 

Długość naciągu (Draw-length)- jest mierzona w calach przy pełnym naciągu łuku w 

sposób określony na poniższym rysunku. 

 

Rysunek 9 – Sposób mierzenia długości naciągu łuku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niektórzy producenci podają długość naciągu swoich łuków zgodnie ze standardem 

ATA, a inni nie, podając odległość „PP” (patrz rysunek powyżej) jako długość naciągu, 

nazywaną też Truth-Lenght, czyli prawdziwą długością.  

Długość naciągu (ATA Standard)  = PP + 1¾cala 

„PP” 

„Pivot Point” 



Różnica między Truth-Lenght  a ATA jest znaczna bo aż 13/4 cala (4,45 cm), dlatego 

przed zamówieniem łuku należy rozstrzygnąć w jaki sposób producent mierzy jego długość 

naciągu.  

 

IBO-Speed – jest jednym ze standardów służących do porównywania łuków w zakresie 

szybkości strzału, mierzonej w stopach na sekundę (feet per second [fps]). Aby ustalić tą 

szybkość producenci powinni spełnić podczas testów kilka wymagań IBO (International 

Bow-hunting Organization). Testowany łuk powinien być ustawiony dokładnie na 70 

funtów siły naciągu i 30 cali długości naciągu, a strzały powinny ważyć dokładnie 350 grs 

(grs to skrót o „grains” [patrz słownik], anglosaskiej miary wagowej i nie należy go mylić z 

naszymi gramami). 

Podobnym standardem jest AMO-Speed, czyli prędkość mierzona przy łuku 

ustawionym na 60 funtów siły naciągu i 30 cali długości naciągu oraz strzale o parametrze 

2216 i długości 30 cali z grotem o wadze 125 grs. 

Często kupujący ekscytują się bardzo tym parametrem, przez co jest on uznawany 

przez producentów jako jeden z najważniejszych wyzwalaczy marketingowych. Dlatego 

testują oni zwykle swoje łuki stosując pewne „sztuczki” poprawiające wyniki testów. 

Używają na przykład  strzał bez piórek, całkowicie gołych cięciw (bez nocking point, lipka i 

wyciszaczy), oraz podstawek typu Drop-away, co pozwala w sumie dodać sporo ekstra stóp 

na sekundę. W konsekwencji czego, łucznik nie jest w stanie uzyskać takich wyników jakie 

podaje producent.  

Nie należy się zbytnio ekscytować tym parametrem. Prawdziwa szybkość zależeć 

będzie od strzał z jakich będzie się strzelać i docelowego ustawienia łuku.   

Każdy zmieniony parametr łuku lub dodany do łuku element wpływa na jego 

szybkość i tak na przykład każde obniżenie naciągu poniżej 30 cali może powodować 

spadek szybkości strzały nawet do 10 fps/cal., tak samo dodanie każdego elementu do 

cięciwy spowoduje dodatkowy spadek szybkości. I tak, zamontowanie oczka to strata = 3-6 

fps., linki do spustu = 1-3 fps., wyciszaczy (stosowanych przez myśliwych) = 1-6 fps. i tak 

dalej. Tak samo ze strzałą, każde podniesienie wagi powyżej 350grs powodują stratę 1 fps/2 

grs i odwrotnie lżejsza strzała będzie leciała szybciej, ale należy pamiętać o tym, że 

strzelanie ze zbyt lekkiej strzały może uszkodzić łuk. Dodatkowo należy wspomnieć, że 

lekka strzała leci mniej stabilnie i jest mniej odporna na oddziaływanie wiatru. 

 

http://www.ibo.net/
http://www.ibo.net/


Let-off  - W łukach tradycyjnych i klasycznych, które największą twardość osiągają przy 

maksymalnym naciągnięciu, łucznik powinien jak najszybciej wypuścić strzałę, zanim nie 

straci siły a jego ręka nie zacznie się trząść z wysiłku. Natomiast łuki bloczkowe zostały 

zaprojektowane tak, by siła jaką wkłada się w utrzymanie już napiętej do końca cięciwy 

była niewielka w stosunku do siły naciągu. Dzięki systemowi cięciwy i kabli pracujących 

na bloczkach, łuk przy pełnym naciągu „odpuszcza” swoją twardość, dzięki czemu można w 

miarę spokojnie wycelować. Obecne łuki posiadają Let-off w granicach 65-80%. Oznacza 

to, że po naciągnięciu łuku na przykład  o sile 60 funtów z Let-off 80%, przy pełnym 

naciągu odczujemy w rękach obciążenie tylko 20% rzeczywistej siły naciągu, czyli tylko 12 

funtów. Zbyt duży Let-off powoduje jednak, że łuk może stracić precyzję działania, jest też 

troszeczkę wolniejszy. Część obecnie dostępnych systemów bloczków typu One-Cam 

posiada prostą regulację tego parametru, a w wypadku systemów typu Two-Cams 

producenci oferują je w dwóch wersjach do wyboru (zwykle jest to: 65% i 75%). 

 

Wysokość łuku (Axle-to-Axle-Lenght) - Od rozstawu bloczków dość wiele zależy. Małe 

łuki są raczej popularne tylko wśród myśliwych, dla których oprócz mniejszej wagi, 

mniejszego skoku łuku podczas strzału (hand-shock), najistotniejszą kwestią jest możliwość 

bezproblemowej manipulacji łukiem na przykład w gęstym lesie. Dla nich producenci 

oferują łuki o wysokości nawet poniżej 30 cali. Jednakże nawet myśliwi, którzy strzelają 

bez spustów, preferują większe łuki (około 40 cali), oferujące oprócz większej wygody 

trzymania cięciwy na palcach, także zwiększoną odporność łuku na błędy techniczne 

łucznika.  

Dla łuczników strzelających do tarczy na punkty z użyciem spustów, przeznaczone 

są łuki w granicach 33-40 cali, zapewniające dobrą stabilność i precyzję strzałów. 

Rysunek 10 – Parametry: „A-2-A Length”  i  „Brace-height” 
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Brace-Height – wysokość cięciwy - odległość między rączką łuku a cięciwą  - ma duży 

wpływ na parametry Forgiveness i Shootability. Mniejsza wysokość cięciwy oznacza 

zwykle łuk szybki ale mniej wybaczający błędy łucznika i bardziej wymagający pod 

względem jego umiejętności. Obecnie produkowane łuki mają wysokość cięciwy równą 

średnio 7 cali, za niższe można uznać te mające 5-6,5 cala, za wyższe 7,5-9 cali. 

Generalnie rzecz ujmując, im łucznik na mniejsze umiejętności tym wyższą wysokość 

cięciwy powinien mieć jego łuk, przy czym nie należy z tym przesadzać i wystarczy 

wysokość w zakresie 7–8 cali, co daje najbardziej wyważone korzyści.  

 

Bow-geometry – geometria łuku. Jej stopień odchylenia podawany jest w calach. 

Odróżniamy dwa jej typy: 

3. Deflex-geometry – majdan jest wygięty do przodu i jak w tradycyjnych łukach w 

spoczynku przypomina kształtem literę „D”. Rączka łuku jest dalej od łucznika niż 

początek ramion. Łuk ma wtedy większy parametr „brace-high” i bardziej wybacza 

błędy techniczne łucznika, w stosunku do łuku typu Reflex. 

4. Reflex-geometry – majdan jest wklęsły, rączka jest bliżej łucznika niż początek 

ramion, co przekłada się na większą szybkość strzału, ale i większe wymagania w 

stosunku do umiejętności łucznika i mniejszą odporność na jego błędy. 

 

Mass-weight – waga łuku – łuki bloczkowe są znacznie cięższe od łuków klasycznych, ze 

względu na to, że muszą być bardziej wytrzymałe. Waga łuku stawia spore wymagania ręce 

podtrzymującej go w trakcie celowania, ale jest też korzystna, wpływając na stabilność 

łuku. Ze względu na rozwój technologii budowy łuków bloczkowych, systematycznie spada 

ich waga przy jednoczesnym wzroście ich wytrzymałości. Obecnie najnowsze łuki sportowe 

(bez osprzętu) potrafią ważyć nawet tylko około trzech funtów (1,35 kg).  

Lepiej jest oczywiście kupić lżejszy łuk, który można dociążyć stosując na przykład 

boczne stabilizatory z ciężarkami, niż cięższy, którego wagi nie da się już w żaden sposób 

obniżyć. 
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