
Dzień Kobiet Motorsposrtu!  
Dzień Kobiet Motorsportu na Torze Poznań 
nieoficjalnie zainaugurował sezon wyścigowy w 
Polsce. 15 marca na poznański tor wyjechały 
najszybsze kobiety w Polsce. Oczywiście musiała 
wśród nich być Karolina Pilarczyk. A jeśli już była, to 
nie dziwi fakt, że główna atrakcja wyścigowa tego 
dnia była związana właśnie jej sobą ;). Karolina 
bowiem, którą doskonale znamy z osiągnięć w 
driftingu, tym razem pojawiła się w samochodzie 
wyścigowym!  
Drive Squad specjalnie dla Karoliny przygotował auto 
wyścigowe Mini Cooper S którym jak się okazało 
Karolina jechała po raz pierwszy, co oczywiście nie 
było dla niej żadnym problemem. Wszak mówi się że 
ta dziewczyna benzynę ma we krwi i jest w stanie 
pojechać każdym pojazdem ;). Do tej aktywności 
przygotowywał Karolinę Jakub Golec - wielokrotny 
Mistrz w wyścigach samochodowych i nie mógł się 
nadziwić jak szybko Karolina „złapała” rytm 
wyścigowy i poczuła „pod stopą” nowe auto.  
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E-
MEDIA : 

Wirtualne Media 

https://m.wirtualnemedia.pl/m/
artykul/ipla-tv-mistrzowie-
motorsportu-rozmowy-z-
mistrzami-sportow-
motorowych-prowadzacy-
karolina-pilarczyk-i-mariusz-
dziurlej   

 

Motocaina:  

https://www.motocaina.pl/
artykul/sezon-wyscigowy-w-
polsce-inauguruje-dzien-kobiet-
motorsportu-67619.html 

KAROLINA CK PILARCZYK 
 Medialne aktywności - marzec 2021 

W tym roku prawdziwe kobiety z okazji Dnia Kobiet nie czekały na tulipany 
od mężczyzn, ale postanowiły się … pościgać :)      
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Światowy off-road wciąż 
zachwycony nową 
zawodniczką z Polski 
Nie milkną także echa udziału Karoliny w rajdzie 
offroadowym RFC Poland. Szef światowej ligi tego 
najtrudniejszego rajdu przeprawowego, Luis Wee, 
pochwalił się jej udziałem na swoim profilu w social 
mediach. A sytuacja w której taka personą pokazuje 
konkretną zawodniczkę, to rzadkość! 
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E-MEDIA : 

Motoradio24 

https://anchor.fm/motoradio/
episodes/Moto-Lady---go-
Karolina-Pilarczyk-10-03-2021-
es6f06 

 

Newonce Radio 

https://pod.co/jedzmy-gdzies/
mio-od-pierwszego-polizgu-
karolina-pilarczyk 

 

Overdrive.com:  

https://overdrive.com.pl/
index.php/tag/karolina-
pilarczyk/ 
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Mistrzowie Motorsportu na 
wizji  

W marcu premierę miał także 1 sezon niezwykłego 
programu, który prowadzi nasza mistrzowska para 
Pilarczyk-Dziurleja. 
Mistrzowie Motorsportu, to autorski cykl rozmów, 
które przeprowadzi zespół: Karolina Pilarczyk i 
Mariusz Dziurleja z mistrzami różnych dyscyplin 
sportów motorowych. A tych jak się okazuje mamy 
wielu! Chyba żadna dziedzina sportu nie może się 
pochwalić taką ilością osiągnięć jak właśnie 
Motorsport, o czym dotychczas mówiło się 
stosunkowo niewiele.
Link do programu: https://www.ipla.tv/wideo/sport/
Mistrzowie-Motorsportu/5023628  

Na premierę czeka także 
kolejny program, w którym 
nasz zespół wprowadzi 
fanów motosportu za 
kulisy przygotowań do 
sezonu wielu zawodników 
drigftingowych - Drift My 
Ride, ruszy tuż po 
zakończeniu  1 sezonu Mistrzów. 
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E-MEDIA : 

Newsauto 

https://www.newsauto.pl/
najszybsze-kobiety-polsce-
jezdzily-po-torze-poznan/  

Mototrendy.pl 

https://mototrendy.pl/artykul/
dzien-kobiet-motorsportu-na-
torze-poznan,28162 

Interia:  

https://motoryzacja.interia.pl/
rajdy-i-wyscigi/news-dzien-
kobiet-motorsportu-na-torze-
poznan-rozpoczal-sezon-
wys,nId,5110483 

TVN Turbo 

https://img2.newspointpress.pl/
000000461710.mp4 

 

InteriaTV 

https://m.interia.pl/interia-tv/
video,vId,3054397,vAId,408607  

Telewizja STK 

https://telewizjastk.pl/wiadomosci/czytaj/
czy-motorsport-jest-tez-kobieta?
fbclid=IwAR3Cpo1v2kD4kG0vZJqTclBsbk
qYeJSUWttraohFd9istzOjoaNOBi4TQT4  
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Po raz kolejny Karolina została ekspertem w  
ogólnopolskiej kampanii Twoje auto, mającej 
na celu uświadamianie kierowcom o 
konieczności dbania o stan techniczny 
swoich pojazdów. 
 
Link do wywiadu: https://www.samochoddlaciebie.com/znani-kierowcy/siegaj-
tylko-po-produkty-najwyzszej-jakosci/
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Wciąż przekracza ograniczenia 
Marzec Karolina Pilarczyk przywitała w Mini Morisie a pożegnała za kierownicą 
.. Urala.. tak, tak mowa o wielkiej ciężarówce! Na zaproszenie jednej ze swoich 
fanek, która właśnie takimi samochodami jeździ, Karolina postanowiła także 
sprawdzić się w kilkunastotonowej bestii. Nie zdziwi chyba nikogo fakt, że 
„bestia” została przez nią ujarzmiona już po kilku metrach jazdy ! 
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Charytatywnie: 
Aktywności związane z szukaniem domów dla niechcianych 
zwierzaków w które wciąż angażuje się Karolina, przynoszą wspaniałe 
rezultaty. W ostatnim czasie, szczęśliwy dom znalazło kilkunastu 
podopiecznych schroniska w Józefowie, które Karolina Pilarczyk 
regularnie wspiera. 

Szcześliwą właścicielką adoptowanego psiaka za sprawą Karoliny, 
została także Dominika Tajner: https://jastrzabpost.pl/exclusive/
dominika-tajner-adoptowala-psa-jak-ma-na-imie_1010648.html 
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Wysokość ekwiwalentu reklamowego Karoliny 
Pilarczyk w marcu 2021 r.
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