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Moje wspomnienia o Comecie

Comet, fot. W. Puchalski

Ten wybitny koń, mimo swej niezbyt długiej kariery stadnej, odegrał ogromną rolę w hodowli czystej
krwi arabskiej w naszym kraju.

Comet byl bardzo podobny do swej matki, po której odziedziczył wszystkie cechy pokroju, po ojcu zaś
i dziadku wspaniałą mechanikę ruchu. Ten niespotykanie płynny ruch w kłusie potęgował wrażenie urody
Cometa.  Modelowe  kończyny,  harmonia  sylwetki  i  piękna  głowa,  prawidłowa  budowa,  doskonała
muskulatura - były najcenniejszymi zaletami tego konia.

Charakterystyczna, oryginalna maść siwa z intensywną hreczką pokryła go już w wieku 3 lat.

W latach 1962 - 64 Comet stanowił klacze w SK Michałów z czego urodziło się:

1963: 12 ogierków, 4 klaczki;

1964: 3 ogierki, 6 klaczek;

1965: 5 ogierków, 7 klaczek; 

razem: 20 ogierków, 17 klaczek.

Comet  dawał  doskonale,  suche,  o  bardzo  prawidłowych  kończynach  potomstwo.  Pozostawione
w naszych  stadninach  klacze  stanowią  podstawowy  fundament  stada,  na  którym  budujemy  dalsze
hodowlane sukcesy.
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„Tancerki” - córki Cometa w SK Michałów, fot. Marian Gadzalski

W Michałowie pozostało po nim 10 bardzo cennych matek stadnych. Klacze te, bardzo żeńskie, płodne,
doskonale karmiące, świetnie odchowywały źrebięta.

Mimo  wyraźnego  piętna  jakie  nosiły  dzieci  Cometa,  wytrawny  obserwator  wyróżnić  mógł  klacze
zbliżone w typie do Abu Afasa (ojca Cometa), przeważnie gniade, w większych ramach i siwe z hreczką
w typie Carmen (matki Cometa).

Comet  był  pierwszorzędnym  amelioratorem  rasy,  przebijającym  swą  wielką  potencją  genetyczną
pozytywnie i na dalsze pokolenia.

Mimo  bardzo  udanych  połączeń  z  różnymi  rodowodowo  klaczami,  unikaliśmy  kombinacji  z  krwią
Witraża, bojąc się nadmiaru temperamentu.

W okresie  swego  trzyletniego  pobytu  w  Michałowie,  Comet  był  godnie  zachowującym się  koniem.
 pewną  rezerwą  traktował  ludzi  obcych,  a  bardzo  serdecznie  -  bliskich,  codziennie  widywanych
przyjaciół. Był bardzo przywiązany do swego opiekuna masztalerza Andrzeja Sobonia, który zawsze sam
go czyścił, karmił, ujeżdżał.

Comet był zawsze zdrowy, raz tylko zachorował - ciężko, śmiertelnie. Dzień, w którym na skręt jelit padł
Comet (8 IX 1964), był najbardziej dramatycznym dniem dla hodowli polskiej. Przeżyłem głęboko jego
przedwczesną śmierć.

Michałów 17 IV 1976
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