
 
  

 Krzysztof Karolkowski (ps. Karolpikaso) urodził się 12 maja 1989 r. w 
Wyszkowie.  
Od 7 d0 20 roku życia  był wychowankiem Domu Dziecka w Równem.  
W dniu 20 IV 2009 r. zginął tragicznie w wypadku samochodowym. 
  Chłopiec, chociaż sam nie potrafił czytać i pisać,  chętnie oddawał się 
pracy jako wolontariusz na rzecz osób starszych i samotnych. 
     Już od  wczesnego dzieciństwa bardzo lubił rysować i malować, dlatego też 
uczestniczył w zajęciach Koła Plastycznego Miejskiego Domu Kultury w Mińsku 
Mazowieckim i jednocześnie w zajęciach plastycznych Pracowni Plastycznej Domu 
Dziecka w Równem.  
  Ulubioną techniką Krzysia było malowanie pastelami olejnymi.  
W niesamowity i niespotykany u innych sposób umiał łączyć ze sobą kontrastowe 
barwy. Prace tego kolorysty cieszą się dużym zainteresowaniem i podziwem u 
koneserów sztuki. Cykl jego pasteli zakupiła do swojej restauracji pani Magda 
Gessler, 30 rysunków Krzysia można zobaczyć też w Muzeum Opowiadania 
Historii w Konstancinie - Jeziornej p/Warszawą.  
 
    Krzysztof Karolkowski chętnie brał udział w plenerach i konkursach 
plastycznych: 
●    “Zagrożenie – tego można uniknąć” - wyróżnienie w powiatowym konkursie 
ogólnopolskiego konkursu rysunkowego dla dzieci i młodzieży (kwiecień 2003 r.) 
●    “Prawo dziecka by było, czym jest” -  I nagroda w międzyszkolnym konkursie 
(maj 2003 r.) 
●    “Życie i twórczość H. Ch. Andersena”  – organizowany przez Muzeum 

Regionalne w Tłuszczu  (2004 r.)  
●    “Planeta bajek” - konkurs plastyczny (czerwiec 2004 r.) 
●    Konkurs na najładniejszą ozdobę choinkową organizowany przez M.D.K. w Mińsku Mazowieckim III miejsce (grudzień 2004 r.) 
●    “Woda – bezpieczeństwo – ja”  (etap miejski) –  konkurs organizowany przez Urząd Miasta Mińsk Maz. (luty 2005 r.) 
●    “Leśne ptaki i zwierzaki”  –  konkurs organizowany przez Nadleśnictwo Mińsk (czerwiec 2005 r.) 
●    “Prawdziwe kolory”  – Ogólnopolski konkurs organizowany przez Fundację Samsung Art Master (2005 r.) 
●    “Podatki w oczach dziecka”  –  konkurs plastyczny organizowany przez Urząd Skarbowy w Mińsku Maz. 
●    “Blask fantastyczny”  –  Regionalny konkurs organizowany przez M.D.K. w Mińsku Maz. 
●    “Bajki znad Wisły, Bugu i Narwi – ilustracje do bajek”  –  I miejsce w konkursie wojewódzkim organizowanym przez Mazowieckie 
Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie (2007 r.) 


