
Nazwisko pierwszego wyboru  
W telewizji Polsat ruszył nowy program motoryzacyjny, w 

który dotyczy zasad bezpieczeństwa na drodze oraz 
prawidłowego zadbania o pojazd. Program „Safety lab - 
bezpieczeństwo ma pierwszeństwo” prowadzi znana 
prezenterka Karolina Gilon, zapraszając do każdego 
odcinka profesjonalistę z zakresu motoryzacji. W 
pierwszym odcinku gościła Karolina Pilarczyk - wybór 
wręcz oczywisty, bo kto inny tak pięknie i rzeczowo może 
mówić o bezpiecznej jeździe ;)  
  

Wiosna i Lato w Deni Cler      
Po woli rozkręca się także show-biznesowe życie. Marka 
DeniCler, na swój pokaz kolekcji wiosna-lato 2022, wybrane 
gwiazdy postanowiła ubrać w propozycje pochodzące właśnie z 
tej kolekcji. Choć do sprzedaży trafią dopiero za kilka tygodni, 
najciekawsze modele zaproszeni gości mogli zobaczyć nie tylko 
na modelkach ale także na znanych i lubianych paniach. 
Karolinie Pilarczyk marka bliska jest od wielu lat. Ceni ją za 
profesjonalizm i wysoką jakość, dlatego nie odmówiła nie tylko 
przyjścia na pokaz ale także zaprezentowania jednej z propozycji 
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radommoto.pl 

https://radommoto.pl/
artykul-121931-badz-
uprzejmym-kierowca-kazdego-
dnia.html  

 

pomponik.pl 

https://www.pomponik.pl/plotki/
news-karolina-pilarczyk-wie-jak-
zaradzic-wysokim-
mandatom,nId,5749135  

 

wielkopolskamagazyn.pl 

KAROLINA CK PILARCZYK 

Po świąteczno-noworocznej przerwie u Karoliny Pilarczyk i jej teamu praca wre na 
pełnych obrotach! I chociaż do sezonu jeszcze kilka miesięcy, to zanim ten nadejdzie 
wydarzy się wiele ciekawych rzeczy - przygotowania już trwają!
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wiosennej kolekcji na sobie.  W jeansowym kombinezonie 
zachwyciła zarówno fotoreporterów jak i dziennikarzy 
modowych.  

Tak powstaje plotka…   
Show-biznesu nie lubi próżni, więc jeśli jest za mało 
newsów, trzeba je wykreować. Tak powstał „news” w 
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którym to jak donosiły plotkarskie serwisy Karolina 
Pilarczyk twierdzi: nie płaćmy manatów !! Ta informacja 
zaszokowała jej fanów i ucieszyła żądnych sensacji. 
Prawdziwa wypowiedź Karoliny dotyczyła tego, że owszem 
prosiła widzów o to aby mandatów nie płacić ale dlatego, że  
jeśli będą jeździć się zgodnie z przepisami, nie zaistnieje 
okoliczność aby taki mandat dostać. Cała „medialna burza” 
na szczęście została przez nasza Mistrzynię szybko 
wyjaśniona i skończyło się na zabawnej anegdocie. 

 Początek miesiąca 
na salonach - 
koniec w błocie 
 I jak to u prawdziwych pasjonatów 
motosportu bywa - z czerwonych 
dywanów często lądują… błocie :). 
Taki przypadek spotkał też Karolinę, 
na szczęście na własne życzenie, a 
błoto w którym wylądowała to 
przeprawowy rajd off-roadowy w 
szczytnym celu:  WOŚP Rasząg 4x4 . 
Fuksjowy quad Karoliny był równie 
zachwycony jak ona z tej zabawy  ;) . 

 Charytatywnie  z WOŚP 

Na licytację w 
gwiazdorskich aukcjach 
Rzeczy od serca dla 
WOŚP, Karolina oddała 
także cenną dla siebie 
pamiątkę. Zdjęcie na 
którym zostały 
zamrożone emocje jakie 
czuła przed pierwszym w 
swojej karierze wyścigu 
samochodowym. Ale jak 
wiemy, w szczytym celu, Karolina nigdy nie odmawia 
swojej pomocy.  
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„RZUCIŁA PRACĘ I SPEŁNIŁA 
MARZENIA *Karolina Pilarczyk w 
szczerym wywiadzie” 

Wywiad, który kontrowersje wzbudził, zanim został opublikowany. Filip Nowobilski autor 
popularnego kanał YT  „Duży w maluchu” na rozmowę z Karoliną czekał kilka miesięcy. 
Skorelować kalendarze tych dwojga aktywnych ludzi nie było łatwo, ale jak już się udało, 
to rozmowa poszła nieoczekiwanie w innym temacie niż tylko drifting… 
Taką Karolinę zapewne wielu z jej fanów poznało pierwszy raz ;).

https://www.youtube.com/watch?v=fQ9zId3VDjQ 
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Autorskie projekty Karoliny Pilarczyk 
promujące Motorsport ! 

Karolina Pilarczyk od lat ma misję promowania nie tylko driftingu ale motosportu. Przy 
każdej okazji namawia do tego, aby zachwycić się motosportem, spełniać marzenia i 
odważyć aby zacząć startować. Przekonuje, że na początek, na amatorski start nie trzeba 
wyśrubowanych budżetów.  
Aby udowodnić, że to co mówi, to nie tylko frazesy,  Karolina wymyśliła i rozpoczęła 
realizację dwóch projektów, których kulminacja będzie miała miejsce na corocznym 
medialnym evencie z okazji Inauguracji sezonu driftingowego, który w tym roku 
odbędzie się 16 marca 2022 w Hula Kula w Warszawie . 

Plebiscyt na Najciekawsze Auto Motorsportowe - autorski plebiscyt Karoliny Pilarczyk i 
Mariusza Dziurleja. Ten plebiscyt wymyślili i zorganizowali z potrzeby promowania i 
pokazywania ducha motosportu. Za każdym z nominowanych aut stoi historia jego 
tworzenia, modyfikacji, setki roboczogodzin, wyrzeczeń, problemów, i pokonanych 
trudności ich właścicieli, mechaników i konstruktorów.  

Nagrody zostaną przyznane w 4 kategoriach. W każdej kategorii zwycięzca wyłaniany 
będzie poprzez głosy internautów.

-najciekawsze auto driftingowe
-najciekawsze auto rajdowe
-najciekawsze auto offroadowe
-najciekawsze auto wyścigowe
Głosowanie odbywać się będzie na stronie Karoliny Pilarczyk i rozpocznie już 16 lutego, a 

zwycięskie auta poznamy podczas eventu 16 marca.

„Driftowóz na start” - projekt motor sportowego  duetu Pilarczyk-Dziurleja, w którym 
budują na oczach widzów nisko budżetowy samochód, przystosowany do driftingu. 
Projekt to 6 odcinków, emitowanych na kanale YT „Karolina CK Pilarczyk”. Auto, 
podczas eventu 16 marca, zostanie w drodze losowania przekazane jednemu z widzów a  
Mistrzyni osobiście przeprowadzi ze zwycięzcą lekcje driftingu na profesjonalnym torze. 
Partnerem projektu jest TikTok Polska a patronem medialnym RMF Maxx
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Wysokość ekwiwalentu reklamowego 
Karoliny Pilarczyk w styczniu 2022 r. 
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