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Włodzimierz W. łuczyński „Trigger HaWkeye”
Co jest takiego atrakcyjnego i po-

ciągającego w tym sporcie? 
Odpowiedź jest wyjątkowo złożona. 

Najważniejszym chyba jednak jest, że 
to nie tylko sport, ale styl życia. Nostal-
gia za tamtymi czasami i chęć ucieczki 
przed niszczącym tempem cywilizacji. 
Atmosfera przyjaźni i prawdziwej wol-
ności jego uprawiania, gdzie jedynymi 
regułami rządzącymi pozostają te, 
według których żyło Pogranicze, Bu-
fallo Bill i Wyatt Earp, a które ujęła 
we współczesne formy SASS. To kul-
tywowanie najlepszych tradycji Du-
cha Dzikiego Zachodu – szacunku dla 
prawa, poszanowanie własności pry-
watnej i ciężkiego pionierskiego trudu 
dochodzenia do niej. 

Chociaż często, w tamtych czasach, 
życie odbiegało od kreowanego przez 
Hollywood wizerunku kowboja, rewol-
werowca i szeryfa, jedynie pozytywne 

wartości stanowią motto postępowania 
adepta CAS. 

Wolni ludzie w wolnym kraju tworzą 
jedną rodzinę – to podkreśla wciąż 
„Dzika Banda” kierująca SASS. 

Jeśli masz dobre chęci i umiejętno-
ści, dobrą znajomość przepisów bez-
pieczeństwa i przyjazne podejście do 
ludzi i świata, a przy tym właściwy 
strój i broń, to nie ważne, kim jesteś i 
skąd – zawsze możesz brać udział we 
wszystkich imprezach pod patronatem 
SASS na całym świecie. Bez legityma-
cji klubowych, licencji, patentów i bar-
dzo ważnych znaczków do nich. 

Nie podoba się? Nie umiesz się tu zna-
leźć? Chciałbyś narzucać jakieś współ-
czesne standardy albo próbować re-
organizować przyjęte przed ćwierć wie-
kiem i sprawdzone zasady po swojemu? 
NIE MA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI! Szukaj 
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Trochę historii
1981  Harper Creigh „Judge Ray Bean” 

SASS # 1,  w Coto de Caza  
(Kalifornia) rozpoczyna propagowanie 
konkurencji strzeleckiej Cowboy  
Action Shooting (CAS);

1982 Pierwsze Mistrzostwa CAS nazwane 
END of TRAIL (Koniec Szlaku),  
w których bierze udział 65 zawodników;

1987  Powstaje Single Action Shooting So-
ciety z siedzibą w Yorba Linda  
w Californi, a nowy rodzaj strze-
lectwa sportowego pod jego pa-
tronatem wyrusza na podbój  
Ameryki i reszty świata;

1988 Równolegle zaczyna się rozwijać  
Mounted Riding (Westernowe  
Strzelanie Konne), a „Dzika Banda” 
wydaje pierwszy numer The Cowboy 
Chronicle – 112-stronnicowy dzisiaj 
miesięcznik o nakładzie 50 000  
egzemplarzy;

1992 Pierwsze Chisholm Trail w Australii; 
1995 Otwarte zostaje internetowe miasto 

kowbojów całego świata CAS City; 
1997 Rozpoczyna działalność  

CASScandinavia;
1999 Pierwsze zawody CAS wg BDS  

w Berlinie;
 W Finlandii rusza Classic Old  

Western Society of Finland;
 Kowboje czescy zakładają Asociace 

Westernovych Streści;
2001 Powstaje Slovenska Asociacia  

Westernovej Strzelb; 
2004 20 mil na wschód od Albuquerque 

(6 mil od międzystanowej drogi  
nr 40) w Nowym Meksyku, na 480 
akrach ziemi powstaje rancho SASS, 
z dwoma arenami 300x150 stóp 
(100x50 m) i polem campingowym 
na 800 pojazdów. To właśnie tu  
odbędzie się  w czerwcu bieżącego 
roku jubileuszowy, 25-ty End  
of Trail – największe na świecie Świę-
to Dzikiego Zachodu;  
 Pierwsze Międzynarodowe  
Mistrzostwa Europy w Czechach  
(9 krajów); – SASS posiada  
ponad 500 klubów członkowskich 
we wszystkich stanach i 18 w innych 
krajach;

2005 V Wielobój Kowbojski w Warszawie 
(ma on wciąż charakter pikniku  
i nie utożsamia się z zawodami CAS 
wg SASS), na którym łodzianin  
zajmuje 9 miejsce i tam też zostaje 
zaproszony na ME przez Czechów, 
którzy są obecni, ale nie startują  
właśnie z uwagi na charakter imprezy; 

 Drugie Międzynarodowe Mistrzostwa 
Europy w Czechach i pierwszy udział 
zawodnika z Polski w konkurencjach 
CAS;

 Międzynarodowe Mistrzostwa  
Słowacji w Domaniży i II miejsce  
zawodnika z Polski  konkurencji LT 
(Little Traditional);

 Międzynarodowe Mistrzostwa Węgier 
i 12-te miejsce Polaka w 36-cio oso-
bowej silnej stawce zawodników  
z 7-miu krajów;

 Dwóch pierwszych Polaków zostaje 
dożywotnimi członkami SASS  
(obaj łodzianie) i tym samym  
liczba członków SASS na świe-
cie wzrasta do 68 174 a liczbę osób 
uprawiających CAS na świecie  
szacuje się na 100 000;

 CAS trafia do Kraju Kwitnącej Wiśni;
2006 13 stycznia zostaje zarejestrowane 

Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa 
Westernowego z siedzibą w Łodzi  
i tym samym powołana zostaje  
do życia nowa konkurencja  
strzelecka w Polsce – strzelanie  
westernowe (kowbojskie) Cowboy 
Action Shooting;

szczęścia gdzie indziej! Idź na strzelnicę 
najbliższego klubu sportowego licząc nie-
spokojnie zawody, na których MUSISZ 
być, i te, na które nie musisz pójść, albo 
skorzystaj z wolnej chwili i idź na film, 
na którym jeszcze nie byłeś. 

Dlatego też wszelkie próby monopo-
lizowania tej konkurencji (podobnie, jak 
w strzelectwie czarnoprochowym) przez 
związki narodowe i próby ingerencji w 
główne zasady (dlaczego nasze nie 
może być lepsze?) kończyły się jak 
dotąd we wszystkich krajach fiaskiem. 
Narzucanie reguł innych niż te zgodne 
z najlepszymi tradycjami wolnego Du-
cha Starego Zachodu, a które zostały 
sprawdzone „ w ogniu” 25 lat istnienia 
sportowego CAS mogą prowadzić je-
dynie do rozłamu w środowisku, co 
możemy obserwować aktualnie na te-
renie Niemiec. 

W USA SASS od początku nawiązała 
współpracę z NRA i od początku współ-
praca ta miała charakter partnerski, przez 
co do dzisiaj obie organizacje działają i 
rozwijają się w harmonii i bez spięć. Ura-
żone ambicje, fałszywe poczucie zagro-
żenia wyimaginowaną konkurencją, prze-
świadczenie o swojej nieomylności i nie-
kwestionowanej wiedzy na temat wszyst-
kiego, co ze strzelectwem jest związane, 
chęć poprawiania co się da dla samej 
sztuki i papierkowa biurokracja mająca 
na celu jedynie mnożenie sytuacji dre-
nujących kieszeń zawodnika – to głów-
na choroba, z którą borykają się nasi 
europejscy sąsiedzi. Miejmy nadzieję, że 
ominie ona strzeleckie środowisko CAS 
w naszym kraju. 

Fot. Noah Schultz/SASS,  
Ziggy Sloke/SASS


