
KOŃ ARABSKI

               O Comecie już pisałem... ale niedawno odkryłem nowe źródło informacji na jego temat. Zresztą 
o pięknej kobiecie i pięknym koniu nigdy za wiele. Tym razem przytaczam dane o działalności tego 
fenomenalnego ogiera w USA, które czerpię z pracy magisterskiej „Wpływ Koni Polskich na Hodowlę 
Arabską w Ameryce Północnej” napisanej w 1975 roku przez Pana Tomasza Skotnickiego, który od 
szeregu lat prowadzi poważną stadninę arabską w USA.

Comet

Comet miał jedną wadę i to wielką. 
Był niefotogeniczny. Mam jego dzie-
siątki zdjęć, ale żadne nie oddaje jego 
uroku. Trzeba było widzieć tę prze-
sympatyczną głowę z przepięknymi o-
czyma, widzieć jak fruwał w powie-
trzu, nie dotykając prawie ziemi. Takie 
też dawał potomstwo. Na jego córkach 
robiły karierę różne ogiery. Tak to jest 
zawsze, że ktoś na kimś robi karierę. 
Ale oddajmy głos Panu Tomaszowi:

„(...) Najwięcej potomstwa zakupi-
li Amerykanie po ogierze Comet (Abu 
Afas – Carmen) urodzonym w 1953 r. 
w SK Nowy Dwór. Comet był jednym 
z najlepszych i najpiękniejszych ogierów
arabskich urodzonych po wojnie w Pol-
sce. Niespotykanie wybitnie płynny
ruch tego konia w kłusie, potęgował 
wrażenie jego zalet i urody. Po matce,
odziedziczył wszystkie cechy pokroju, 
a po ojcu Abu Afasie wspaniałą me-
chanikę ruchu (Jaworowski, 1968).

Potomstwo Cometa reprezentowa-
ne w USA przez jego 14 synów (w tym 
2 wałachy) i 14 klaczy, odznacza się 
oprócz urody, wysoką akcją kończyn.
Cecha ta, odziedziczona niewątpliwie

po ojcu, predestynuje konie do poka-
zów w bardzo cenionej w Ameryce 
klasie Park Horse. Największe sukce-
sy w tej konkurencji odnieśli synowie 
Cometa:

*  og. Meczet ur. w 1961 r. (od Mimika) 
– US National Champion Park Horse 
1972 i 1973, 

*  og. Wiraż ur. w 1959 r. (od Wiel-
ka Zorza) – US Top Ten Park Hor-
se 1970,

*  og. Zbrucz ur. w 1963 r. (od Znachor-
ka) – US National Reserve Champion 
Park Horse 1969 i 1970,

*  og. Carrador ur. w 1960 r. (od Caz-
ruta) – US Top Ten Park Horse 1972 
i 1973 (wg Arabian Horse Yearbook, 
1970 i 1971, 1972, 1973).

Z klaczy wnuczka Cometa – Pro-
wizja (Ego – Prowarda) zdobyła w 1968 
r. tytuł US National Champion Park 
Horse.

Synowie Cometa działają jako o-
giery czołowe w najlepszych stadninach 
merykańskich, jak na przykład:

*  og. Eter (Comet – Estokada) – czoło-
wy w Santa Ynez, Kalifornia,

*  og. Essauł (Comet – Ela) – czołowy 
w Varian Arabians, Kalifornia,

*  og. Dar (Comet – Darda) – czołowy 
w stadninie Pattersona w Oregon,

*  og. Czester (Comet – Cerekiew) – czo-
łowy w Lasma Arabians, Arizons.

Wszystkie te ogiery używane są 
szeroko w amerykańskiej hodowli czys-
stej krwi, w celu uzyskania koni od-
znaczających się wysoką akcją kończyn 
– cechą silnie dziedziczoną po polskim 
protoplaście. Stawki córek Cometa wy-
różniają się żeńskością, suchością i uro-
dą, stanowiąc najcenniejszy żeński ma-
teriał dla posiadających je w USA 
hodowców.”

Drugim polskim ogierem któ-
ry się odznaczył w USA potomstwem 
był Bask (Witraż – Bałałajka) hodowli 
SK Albigowa. Nie ma już dawno stad-
nin Nowy Dwór i Albigowa, ale naz-
wy ich długo jeszcze nie będą zapom-
niane, bo w nich urodziły się polskie 
najcenniejsze wówczas ogiery. Comet 
w Nowym Dworze i Bask w Albigowej.
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