
Królikiewicz Adam
Witold Duński

Adam Królikiewicz,  Kawaler Orderu Wojennego Virtuti  Militari,
Krzyża Walecznych dwa razy, Medal za Wojnę 1918 – 1921. Medal
Dziesięciolecia  Odzyskania  Niepodległości,  Gwiazda  Rumunii.
Corona  d’Italia.  Krzyż  Królewski,  Szwecja.  Legia  Honorowa,
Francja. 

Brązowy  medalista  na  Igrzyskach  Olimpijskich  w  Paryżu
w Konkursie  Skoków  przez  Przeszkody.  Mistrz  Polski
w Wszechstronnym  Konkursie  Konia  Wierzchowego.  Trener.
Działacz Polskiego Związku Jeździeckiego.

Urodził się 9 grudnia 1894 roku we Lwowie. Zmarł 4 maja 1966
roku  w  Konstancinie  pod  Warszawą.  Spoczywa  w  grobie
rodzinnym na Salwatorze w Krakowie. 

Ojciec  Karol.  Matka  Julia  z domu  Bruniarska.  Bracia  Marian,
Kazimierz,  Tadeusz,  Mieczysław,  Stanisław,  Wacław,  Oktawian.
Żona Tomisława z domu Lilienstern. Córka Krystyna. 

Studiował  w  Wyższej  Szkole  Technicznej  w  Mittweidzie,
w Niemczech.  Absolwent  Oficerskiej  Szkoły  Kawalerii  przy
1 Pułku  Ułanów  Legionów  Polskich  w  1917  roku,  Oficerskiej
Szkoły  Jazdy  w  Starej  Wsi  pod  Warszawą.  Major  Wojska
Polskiego.

Adam Królikiewicz, Kawaler Orderu
Wojennego Virtuti Militari. Pierwszy

polski medalista olimpijski
w jeździectwie. Na wojnę o Polskę

pomaszerował w 1914 roku,
w 1 Kadrowej Komendanta Józefa

Piłsudskiego.

Igrzyska Olimpijskie

W Konkursie Skoków przez Przeszkody:

Paryż 17 maja – 12 sierpnia 1924 – brązowy medal na Picadorze.

Puchar Narodów – szóste miejsce na Picadorze wspólnie z podpułkownikiem Karolem Rómmlem na
Faworycie, rotmistrzem Zdzisławem Dziadulskim na Zefirze, porucznikiem Kazimierzem Szoslandem
na Jacku.

Mistrzostwa Polski

W Skokach przez Przeszkody:

Warszawa 3 – 5 października 1931 – brązowy medal na Mylordzie.

W Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego:

Warszawa 19 – 21 maja 1932 – złoty medal na Syrenie.

W świadomości miłośników sportu pozostanie na zawsze jako ten, który zdobył medal olimpijski, drugi
Polak. Przed nim, o kilkadziesiąt minut, na torze kolarskim w Vincennes pierwsza była drużyna kolarzy:
Józef Lange, Jan Łazarski, Tomasz Stankiewicz, Franciszek Szymczyk. A tak naprawdę, to najpierw był
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żołnierzem.  Rodzina  Królikiewiczów dobrze  zasłużyła  się  Polsce.  Adam Królikiewicz  miał  siedmiu
braci  i  tak  jak  on  każdy  był  żołnierzem.  Marian,  najstarszy,  zginął,  dowódca  kompanii  saperów
w obronie Warszawy.

Wacław  był  porucznikiem rezerwy 1  Pułku  Szwoleżerów,  inżynier,  obrońca  Warszawy,  znalazł  się
w niewoli w Oflagu w Woldenbergu. Mieczysław internowany na Węgrzech. Stanisław, podpułkownik
artylerii, szef sztabu dywizji we Wrześniu 1939, żołnierz Związku Walki Zbrojnej, poszedł tatrzańskimi
szlakami na zachód Europy. Afryka. Anglia. W 1944 roku brał udział w inwazji w Normandii. Oktawian
został  zakatowany  w  1943  roku  przez  Niemców  w  więzieniu  Gestapo  w  Alei  Szucha.  Jego
siedemnastoletni syn Zbigniew rozstrzelany w kwietniu 1944 roku za udział w zamachu na oficerów SS
– Die  Schutzstaffeln  National  Sozialistischen  Deutschen  Arbeitpartei,  Sztafety Ochronne  Narodowo
Socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej, przy ulicy Wilczej w Warszawie. Syn Tadeusza, Tadeusz,
student  Politechniki  Warszawskiej,  podporucznik rezerwy 1 Pułku Szwoleżerów po przedostaniu się
w 1943  roku  na  Węgry ginie  w akcji  zbrojnej  na  lotnisku  w Budapeszcie.  Zofia,  siostra  Tadeusza
walczyła w Powstaniu Warszawskim i została wywieziona do Oflagu w Niemczech.

– Ja, powiedziała w kwietniu 2003 roku w Warszawie,  córka Krystyna Królikiewicz–Harasimowicz,
urodziłam  się  w  czerwcu  1921  roku  w  1  Pułku  Szwoleżerów  Józefa  Piłsudskiego,  który  stał
w Warszawie  przy  ulicy  Ułańskiej.  W  czasie  okupacji  studiowałam  polonistykę  na  tajnym
Uniwersytecie.  Jednocześnie  uczęszczałam  do  Konspiracyjnego  Instytutu  Sztuki  Teatralnej  PIST,
podległemu Biuru Informacyjnemu.

Była łączniczką Armii Krajowej. Przewoziła tajną prasę na trasie Warszawa – Okręg Kielecki – Kraków.
W 1942 roku została aresztowana przez Niemców. Trafiła do więzienia Gestapo na Montelupich.
 
–  Dzięki  bezprecedensowej  interwencji  oficera  SS,  młodego  jeźdźca  niemieckiego,  pamiętającego
mojego Ojca z zawodów konnych i Igrzysk Olimpijskich w Berlinie 1936 udało się wyciągnąć mnie
z więzienia. Do wybuchu Powstania Warszawskiego pracowała jako kelnerka w kawiarni. W pierwszych
dniach Powstania działała w okolicach Placu Narutowicza.

– Dzielnica Ochota była intensywnie bombardowana i ostrzeliwana przez Niemców, przez oddziały SS
kwaterujące w gmachu Akademika na Placu Narutowicza, a także przez Własowców. Widziałam akty
okrucieństwa, gwałty i rozstrzeliwania. Znalazłam się wśród grupy ludności, wypędzanych z płonących
kamienic.  Dramatyczna  wędrówka  ulicą  Grójecką  zakończyła  się  w  Pruszkowie.  Po  drodze,  na
pamiętnym Zieleniaku Niemcy ustawili mnie z grupą Powstańców. Tam cudem uniknęłam rozstrzelania.
Wywieziona bydlęcym wagonem dostałam się do obozu pracy. W grudniu 1944 roku dzięki brawurowej
akcji  zorganizowanej  przez  Ojca  i  dwojga  Cichociemnych  udała  się  ucieczka.  W 1945  roku  zdała
egzamin aktorski i znalazła się w składzie Teatru Starego w Krakowie. W 1946 zaangażowana do Teatru
Polskiego  w  Warszawie.  Potem  Teatr  Wybrzeże  w  Gdańsku.  W  1947  roku  ślub  z  Janem
Harasimowiczem, więzionego przez prawie pięć lat w Oranienburgu, ekonomistą. Pracowała w teatrze
w Łodzi. Odznaczona Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Gloria
Victis. Matka Cezarego Harasimowicza, absolwenta Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, Szkoły Filmowej,
studiował  w  Londynie  w  Cortauld  Institute  of  Art.  Scenarzysta.  Aktor.  Pisarz.  Autor  scenariusza
słynnego filmu 300 mil do nieba i wielu innych filmów, książki Victoria o odsieczy wiedeńskiej króla
Jana  III  Sobieskiego.  Krystyna  Harasimowicz  jest  patronką  zawodów  jeździeckich  imienia  Adama
Królikiewicza w Krakowie.

– Propagatorką sportu jeździeckiego była moja matka, Tomisława, zmarła w Warszawie w 1995 roku.
Kochała konie. Urodziła się w majątku swoich rodziców pod Smoleńskiem. Po rosyjskiej rewolucji,
w 1917  roku,  znalazła  się  w  Warszawie,  gdzie  w  grudniu  1919  roku  wyszła  za  mąż  za  Adama
Królikiewicza, podporucznika 1 Pułku Szwoleżerów.
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Rodzina Królikiewiczów. Od prawej żona Tomisława, Adam Królikiewicz, córka Krystyna z synem Cezarym.

Adam Królikiewicz na wojnę o Polskę pomaszerował w 1 Kadrowej Komendanta Józefa Piłsudskiego.
Zaczynał jako pieszy kawalerzysta, w lwowskiej drużynie Towarzystwa Sportowego i Gimnastycznego
Sokół.  W Pierwszej  Kadrowej  na konia wsiadł  pod Kielcami,  w 1914 roku.  Był  to  zdobyczny koń
kozacki. Bił się w Legionach, w 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich. Z pięcioma braćmi brał udział
w obronie Lwowa. Po po wstaniu 1 Pułku Szwoleżerów, pod dowództwem majora Gustawa Orlicz-
Dreszera, bił się pod Krystynopolem, zdobywał Wilno w kwietniu 1919 roku, walczył w działaniach
frontu Litewsko-Białoruskiego. W maju 1920 roku wyruszył z armią Edwarda Rydz-Śmigłego, w wojnie
polsko-bolszewickiej,  do Kijowa.  Przeszedł  całą  kampanię na Wołyniu.  Potem 1 Pułk Szwoleżerów
swoimi dzielonymi szwadronami,  zmagał  się z 1 Armią Konną komandira Budionnego na południu
Polski, pod Brodami,  w sierpniu pod Płońskiem, Mławą, a od września 1920 znów Wołyń, Równe,
Korzec i 12 października śmiały zagon polskiej kawalerii na Korosteń. Order Wojenny Virtuti Militari
otrzymał  z  numerem 6429 jako porucznik.  W 1 Pułku Szwoleżerów służył  bez  przerwy,  a  okrągłą
czapkę z amarantowym otokiem nosił zawsze.

Wielkie sportowe życie Adama Królikiewicza zaczęło się w 1920 roku, kiedy płomień wojny przetaczał
się nad Polską po rozkazie Michaiła Tuchaczewskiego, dowódcy Frontu Zachodniego „Na Warszawu
marsz!” i rzeczywistym pochodzie Armii Czerwonej do Warszawy, Włocławka, pod Toruń.

W Warszawie, na początku 1920 roku, major Karol Rómmel rozpoczął szkolenie polskiej ekipy, która
miała pojechać we wrześniu na Igrzyska Olimpijskie w Antwerpii. Zajęciom prowadzonym w Parku
Sobieskiego przyglądał się podporucznik Adam Królikiewicz z 1 Pułku Szwoleżerów, który stał wtedy
niedaleko w koszarach.  Następnie na placu pułkowym skakał  na swoim żołnierskim Jaśku. Nie był
członkiem grupy olimpijskiej. 4 lipca na Torze Wyścigów Konnych na Polu Mokotowskim wystartował
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w  konkursie  Skoków  przez  Przeszkody.  W Konkursie  Myśliwskim  o  Nagrodę  Naczelnego  Wodza
wygrał  po  rozgrywce  z  Karolem Rómmlem.  Zamiast  dalej  trenować,  kawalerzyści  pognali  bić  się
z Rosjanami. Podporucznik Królikiewicz wyruszył pod Płońsk.

W 1923 roku pojechał na swoje pierwsze międzynarodowe zawody do Włoch. 13 marca w Nagrodzie
Rzymu był pierwszy na Jaśku. 14 maja zwyciężył w konkursie myśliwskim Premio Cecylia Matella na
Picadorze.

28 października 1926 roku odpłynął razem z majorem Michałem Toczkiem, porucznikiem Kazimierzem
Szoslandem i z końmi Jacek, Unigeno, Morinus, Readgledt, Faworyt, Hamlet, z Antwerpii do Nowego
Jorku.  Startowały  tam  reprezentacje  Belgii,  Francji,  Hiszpanii,  Holandii,  Kanady,  Polski  i  Stanów
Zjednoczonych.

W  krytej  hali  Madison  Square  Garden  zdobył  na  Jacku,  z  majorem  Toczkiem  na  Hamlecie
i porucznikiem Szoslandem na Readgledtcie, Puchar Narodów.

Rodzina Adama Królikiewicza. Matka Julia trzyma na kolanach najmłodszego Królikiewicza – Oktawiana, zamordowanego
przez Niemców w Warszawie, w więzieniu Gestapo. Obok ojciec Karol z Wacławem, porucznikiem rezerwy 1 Pułku
Szwoleżerów, od lewej Adam. Pierwszy z prawej Stanisław, żołnierz Września, Walki Zbrojnej, brał udział w inwazji

w Normandii w 1944 roku. W drugim rzędzie od lewej legioniści, inżynierowie. Marian poległ we wrześniu 1939 roku
w obronie Warszawy, Kazimierz, Tadeusz, Mieczysław. Wszyscy walczyli, jako Orlęta, w obronie Lwowa 1918. Ci, którzy

mogli spoczywają na Salwatorze w Krakowie. Rodzice leżą na cmentarzu na Łyczakowie we Lwowie.

Od  1920  do  1932  roku  Adam  Królikiewicz  startował  w  ponad  stu  konkursach  w  Skokach  przez
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Przeszkody, w Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. Ponad dziewięćdziesiąt wyróżnień,
trzydzieści zwycięstw w imprezach międzynarodowych, w tym w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu
1924,  występował  w  Nicei,  Rzymie,  Mediolanie,  Neapolu,  Lucernie,  Londynie,  Paryżu,  Rydze,
Tallinnie,  Brukseli,  Budapeszcie,  Bukareszcie,  Warszawie.  Od  1923  do  1933  roku  występował
osiemnaście razy w Pucharach Narodów, z tego cztery razy zwycięsko w Nicei – 1925 i 1928, w Nowym
Jorku – 1926, w Warszawie – 1927. Mistrzostwo Polski w 1932 roku w Wszechstronnym Konkursie
Konia  Wierzchowego  –  WKKW,  świadczy  jak  wielkim  i  wszechstronnym  był  jeźdźcem.  Jego
najlepszymi końmi były Jasiek i Maciek, nazwany Picadorem. Był także koń włoski Unigeno, skaczący
wysoko, do dwóch metrów w konkursach potęgi skoku. Jaśkowi i Maćkowi – Picadorowi poświęcił
książkę „Jasiek, Picador i ja”. Napisał tam:

„Jasiek  był  bowiem  nie  tylko  koniem,  który  wspaniale  rozpoczynał  nowy  rozdział  polskiego
jeździectwa, lecz także tym, który wywarł wielki wpływ na mą karierę jeździecką, a być może na całe
moje życie”.

Jasnogniadej  maści.  Miał  sto  pięćdziesiąt  cztery  centymetry  wzrostu.  Szerokie  czoło.  Bystre  oczy,
ruchliwe uszy. Posłuszny. Koń żołnierski. Uparty. Jesienią 1918 roku został wyprowadzony z majątku
koło Włodawy nad Bugiem. Tam powstawały oddziały 1 Pułku Szwoleżerów. Jasiek służył wcześniej
w austriackiej  kawalerii.  Właścicielowi  zostawiono  go  chorego  w zamian  za  zdrowego  konia,  żeby
wyzdrowiał,  razem z  nim  do  szeregu  poszła  na  ochotnika  kasztanka,  która  rżała  za  towarzyszem.
Z kasztanką do szwoleżerów przystał i właściciel majątku. Para końska nazywała się Jaś i Małgosia.
Jasiek, w pierwszym pułku ułanów austriackich nazywał się Mantel. Adam Królikiewicz dowiedział się
o tym w 1922 roku na zawodach w Piotrkowie od Zygmunta Horodyńskiego, byłego oficera ułanów
austriackich w 1909 roku. Horodyński,  razem z całą  swoją rodziną,  został  bestialsko zamordowany
przez Niemców. Był hodowcą i znawcą koni.

Na Jaśku szwoleżer Królikiewicz walczył. Na nim uczył się sportowego skakania, nim zdobył w Nicei
w 1924 roku puchar w konkursie Grand Prix de la Ville de Nice. Jasiek zmarł w 1933 roku. Był wtedy
na łaskawym chlebie 1 Pułku Szwoleżerów. W stan spoczynku przeszedł w 1927 roku. Medale zdobyte
na  Jaśku  zginęły  w  nalocie  niemieckich  samo  lotów  8  września  1939  na  Garwolin,  do  którego
ewakuowano z Grudziądza konie sportowe Grupy Olimpijskiej w Centrum Wyszkolenia Kawalerii.

Picador  był  koniem  z  armii  amerykańskiej,  która  walczyła
w Pierwszej Wojnie Światowej we Francji z Niemcami. Do Polski
przybył w 1919 roku zakupiony z partią koni. Miał dwanaście lat.
Ucięty ogon zgodnie z panującą modą. W wojsku ciągnął wozy.
Jan Żmuda, wachmistrz, szef szwadronu karabinów maszynowych,
pragnął  jeździć  na  nim  wierzchem.  Koń  nie  chciał.  Zmagania
żołnierza  z  koniem  obserwował  porucznik  Królikiewicz,  który
w Warszawie  był  wiosną  1920  roku  na  kursie  dowódców
szwadronów. Dał Żmudzie innego konia, a skaczącym bezbłędnie
Picadorem zajął  się  sam.  Ujeździł  pod  siodłem mądrego  konia,
o skośnych, półsennych oczach, muskularnej sylwetce i włączył do
sportu. Zdobył na nim medal olimpijski.

Picador  z  angielska,  zwany  po  polsku  Maćkiem,  miał  krótkie,
suche  nogi,  szeroką  pierś,  długą  łopatkę,  żelazne  zdrowie.  Był
jednym z najsławniejszych skoczków świata. Został nim po długiej
walce  z  jeźdźcem  Królikiewiczem.  Zwyciężał  w  Nicei.  Został
w 1926  roku  sprzedany  we  Włoszech.  Rotmistrz  Królikiewicz
kupił za niego młodszego Unigeno. A Picador startował pod włoską
amazonką, aż do śmierci u handlarza koni.

Adam Królikiewicz w mundurze 1 Pułku
Ułanów Legionów Polskich.
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Major  Adam Królikiewicz  o  swoich  wyczynach  sportowych  pisał  we  wspomnieniach  od  Nicei  do
Nowego Jorku, w książce „Jasiek, Picador i ja”. Jeździec, instruktor, sędzia, ale głównie żołnierz, oficer
1 Pułku Szwoleżerów.

–  W  1932  roku  ojciec  awansował  na  majora,  powiedziała  Krystyna  Harasimowicz  w  2008  roku
w Warszawie.  Ministerstwo  Spraw  Wojskowych  wysyła  go  do  Włoch  i  Francji  na  uniwersytety
jeździeckie Tor di Quinto, Pinerolo i Saumur. Miało to być przygotowaniem do objęcia Szefa Ekwitacji
w  Centrum  Wyszkolenia  Kawalerii  w  Grudziądzu…  Był  ze  mnie  bardzo  dumny,  gdy  od  ważnie,
z fantazją pokonywałam trudne, nawet niebezpieczne przeszkody terenowe.

Z pobytu w latach 1933 – 1934 we Włoszech i Francji przedstawił pracę – ”Jeździec i koń w terenie
i w skoku”.  „Metody przygotowania i  zaprawy”, wydane w 1936 i  1958 roku. Od 1934 roku pełnił
w Grudziądzu  funkcję  Komendanta  Szkoły  Jazdy  Konnej  i  szefa  Ekwitacji  Centrum  Wyszkolenia
Kawalerii,  do  1939 roku.  Zajmował  się  treningiem jeźdźców,  przygotowywał  skoczków do Igrzysk
Olimpijskich w Berlinie 1936, prowadził ich w zawodach międzynarodowych. W sierpniu 1939 roku
został  oddelegowany z Grudziądza do Ośrodka Zapasowego Pomorskiej  Brygady Kawalerii,  którym
dowodził pułkownik Tadeusz Komorowski. Z Garwolina tworzone w nim oddziały wychodziły na front
walczyć  z  Niemcami,  a  po  17  września  kawalerzyści  stanęli  twarzą  w  twarz  z  atakującą  Polskę
Czerwoną Armią ZSRR.

Po mobilizacji,  Krystyna i  Tomisława Królikiewicz,  matka z córką,  po zbombardowaniu Garwolina,
znalazły się, po 10 września, w fali uchodźców uciekających na wschód. Krystyna Harasimowicz tak
wspomina czas sprzed sześćdziesięciu lat.

– 16 września 1939 znaleźliśmy się w majątku znajomych w okolicy Sarn, blisko ówczesnej granicy
Polski ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. 17 września pod wieczór, przed gankiem
dworu pękającego w szwach od tłumu uciekinierów, zatrzymał się samochód, z którego wysiadł mój
ojciec…. widzę go do dzisiaj w mundurze i w czapce 1 Pułku Szwoleżerów z amarantowym otokiem…
Wiadomość, którą usłyszeliśmy z ust ojca wprowadziła nas w osłupienie. Oto dowiedzieliśmy się, że na
teren Rzeczypospolitej wkroczyła przed kilkunastu godzinami Armia Czerwona. Ta hiobowa, tragiczna
wieść  przywieziona  do  Sarn  przez  ojca  i  majora  Kazimierza  Szoslanda  łączyła  się  z  rozkazem
kierowania się rozbitych oddziałów wojska, ku granicy rumuńskiej, ku Zaleszczykom. Na tej drodze byli
radzieccy żołnierze.

– Zostaliśmy zaaresztowani. Ustawieni w rowie przed chałupą do rozstrzelania. Na krzyk matki znającej
bardzo dobrze rosyjski:

–  Nie  strielajties!,  radziecki  oficer  kazał  nas  zamknąć  w domu.  W nocy z  20  na  21  września,  po
powtarzającym się koszmarze rewizji osobistych, młody żołnierz, stojący w sieni na warcie, wszedł do
naszej izby i powiedział szeptem mojej matce:

–  Wasz  muż  oficer.  Nada  wam ubieżat,  patamu  szto  oni  was  rozstrielajut.  Smieszajties  ze  wsiemi
ubieżajuszczymi ludmi!

Nad ranem, po usunięciu z munduru ojca dystynkcji oficerskich i bolesnym rozstaniu ze szwoleżerską
czapką z amarantowym otokiem, z oficerskim pasem, wmieszaliśmy się w tłum kierujący się do Lwowa.

W grudniu  1939 roku przedostają  się  do Krakowa.  Przez  jakiś  czas  chronią  się  w Mielcu,  u  brata
Tadeusza, inżyniera, właściciela fabryki wyrobów drzewnych już pod zarządem niemieckim. Kazimierz
Królikiewicz,  architekt,  mieszkający przy ulicy Starowiślnej,  zajął  się pozostałą  częścią wysiedlonej
rodziny.

Major Adam Królikiewicz, jest robotnikiem. Współdziała z podziemiem. Ludwik Byszewski, hodowca,
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zaprasza  rodzinę  Królikiewicza  do  majątku  w  Słupii  w  kieleckim.  Jeździł  konno  z  Władysławem
Byszewskim. Towarzyszyła im Krystyna.  W 1942 roku razem z siostrą Eugenią został  aresztowany.
Osadzeni  w  więzieniu  na  Montelupich.  Wstawiennictwo  Adama  hrabiego  Ronikiera,  prezesa  Rady
Głównej  Opiekuńczej  u  gestapowca  Hansa  Franka,  gubernatora  sprawiła,  że  dzięki  interwencji
niemieckich olimpijczyków został zwolniony. Zaczął pracować w Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych
przy asekuracji zwierząt.

Rok 1945. Już po wojnie. Dzięki pomocy Wandy Wawrzeckiej, przyjaciółki rodziny, opanował sztukę
tkania warsztatowego.  Robił  pantofle na sznurkowej podeszwie,  po letnim sezonie montował  lampy
elektryczne. Otrzymał propozycję konsultanta filmu Batorego Podhale w ogniu. W Czorsztynie jeździł
z aktorami i z córką.

Adam Królikiewicz na Picadorze.

Po październiku 1956 roku jest pomysł założenia Krakowskiego Klubu Jazdy Konnej. Grupa działaczy
to  inżynier  Antoni  Hartrampf,  Władysław  Zakrzeński,  Andrzej  Morbitzer,  Bronisław  Lubieniecki,
Zygmunt Sierakowski,  Jerzy Turaszwilli,  Józef Aulich,  Władysław Bielański,  Erazm Brzeski,  Miron
Ohar. Poza dobrymi chęciami nie mieli nic. W 1959 roku major Królikiewicz zostaje w klubie trenerem.
Stał się jego okiem w głowie, pasją. W pierwszej, po wojnie, wyprawie polskich jeźdźców do Rzymu
był trenerem i szefem ekipy.

Zapraszany do pracy przy filmach gra rolę znachora w Rancho-Texas, występuje w filmie Mandrin.
Przyjął propozycję Andrzeja Wajdy konsultacji Popiołów. Siadł na konia. Zagrał po stać wachmistrza.
W szarży Somosierry jego koń w galopie trafia nogą w dziurę. Upadek. Kontuzja kręgosłupa. W szpitalu
dowiedział się od Daniela Olbrychskiego, też szarżującego w wąwozie, że nigdy już nie będzie chodzić.
Miał siedemdziesiąt lat, kiedy leżał w Ośrodku Rehabilitacji w Konstancinie. Walczył o zdrowie. Żona
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Tomisława  przez  osiemnaście  miesięcy  jeździła  z  Bonifraterskiej  do  Konstancina.  Odwiedzali  go
śpiewacy Sergiusz  Adamczewski,  Bohdan  Paprocki,  aktorka  Beata  Tyszkiewicz,  Daniel  Olbrychski,
reporterzy Olgierd Budrewicz, Bohdan Tomaszewski, profesor Ludwik Maciąg, partyzant, malarz.

Ze Stanów Zjednoczonych pisali listy Seweryn Kulesza, Michał Antoniewicz, wielcy jeźdźcy i medaliści
olimpijscy, Wanda Piłsudska.

Ze Szwajcarii,  powiedziała  córka  Krystyna  w maju 2008 roku w Warszawie,  Józef  Szylagy,  major,
artylerzysta konny dostarczał cennych leków. W Konstancinie pocieszała ojca Wanda, żona generała
Gustawa  Orlicz-Dreszera,  byłego  dowódcy 1  Pułku  Szwoleżerów,  Maria,  żona  pułkownika  Janusza
Albrechta, który we wrześniu 1939 roku był dowódcą 1 Pułku Szwoleżerów. Torturowany w 1941 roku
przez  Niemców,  szef  sztabu Związku  Walki  Zbrojnej  zginął  6  września  w Warszawie.  Żona Maria
Albrecht była żołnierzem Armii Krajowej batalionu Wigry, córka Wanda należała do Szarych Szeregów,
Związku  Walki  Zbrojnej  Armii  Krajowej,  aresztowana  w  sierpniu  1942,  była  w  obozach
koncentracyjnych na Majdanku, w Oświęcimiu i Ravensbrück. Kazimierz, syn, uczeń Korpusu Kadetów
w Rawiczu, więziony na Pawiaku, żołnierz kompanii Pułku Armii Krajowej Baszta, poległ w Powstaniu
Warszawskim.

Za trumną majora Adama Królikiewicza, starym rycerskim zwyczajem prowadzono w maju 1966 roku
osiodłanego  konia.  W pochodzie  byli  jeźdźcy,  wielki  zawodnik,  artylerzysta  major  Michał  Toczek,
zdobywca razem z rotmistrzem Królikiewiczem w Nowym Jorku, w 1926 roku Pucharu Narodów.

W 1968 roku odbył się w Krakowie pierwszy Memoriał majora Adama Królikiewicza. Na stadionie
siedziała Krystyna, córka. Tomisława żona i żyjąca rodzina Królikiewiczów.
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