
Dramatyczny START 
To nie był łatwy początek sezonu. Kibice w Kłodzku na ten 
start czekali od 3 lat, Karolina zawsze podkreślała, że 
rundy uliczne są jej ulubionymi. Wśród Kłodczan czuje się 
jak u siebie w domu a fani już od czwartku wypatrywali 
swojej idolki.   Piątkowe treningi sprawiły, że dla Karoliny 
skończyły się zawody a dla wielu kibiców przyjemność z 
kibicowania swojej ulubionej zawodniczce. 

W driftingu zdarza się, że podczas przejazdu w parach, jeśli 
przy dużej prędkości błąd popełni kierowca pierwszego 
auta, automatycznie konsekwencje ponosi drugi kierowca. 
Czasu na reakcję, jadąc z prędkością ponad 120 km/h  w 
odległości kilka centymetrów od poprzedzającego auta, nie 
ma.. Tak właśnie stało się w Kłodzku…
Błąd zawodnika jadącego przed Karoliną spowodował, że 
w ułamku sekundy musiał podjąć decyzję, czy uderzyć w 
jego auto czy w betonową ścianę, narażając tym samym nie 
jego a siebie na straty.  
Bezpieczeństwo ludzi ponad wszystko - Karolina 
wybierając unik zderzenia z autem innego zawodnika i 
ewentualne zagrożenie jego bezpieczeństwa, poświęciła 
siebie i swój driftowóz.. uciec przed betonową ścianą nie 
miała szans.. 
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EMEDIA : 

Moto3m.pl 
https://www.moto3m.pl/moto3m-tv-
driftowa-premiera-porsche-taycan-gts-
na-lotnisku-gdynia-kosakowo-z-
udzialem-karoliny-pilarczyk/ 

 

iAuto.pl: 
https://iauto.warszawa.pl/karolina-
pilarczyk-rozpoczela-sezon-2022/ 

 

jastrzabpost.pl
https://jastrzabpost.pl/imprezy/premiera-
filmu-pani-basia-delag-kurdej-szatan-
arciuch-banasiuk-i-inni_1189386.html 

Radio dla ciebie
https://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-
xvi-ogolnopolski-tydzien-wege/

KAROLINA CK PILARCZYK 

Maj dla Karoliny Pilarczyk był niczym dynamiczna, wiosenna aura: burza z piorunami, 
trochę deszczu na przemian z pięknym słońcem i cudnymi okolicznościami natury. Były góry, 
było morze, była Wielkopolska,   oczywiście stolica i na koniec ulubiony Tor Jastrząb.  Zasięgi 
jak zawsze wielomilionowe ;)
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Zawodnikowi, który popełnił błąd, nic się dzięki temu nie 
stało, Karolina ze zderzenia wyszła cało, ale cały impet 
start odbił się na aucie, które nie mogło już startować w 
zawodach.. 
Taki jest motorsport.. i to była pierwsza wiosenna burza w 
tym sezonie. 

Wyścigi samochodowe 
Mazda MX-5 Cup Poland 
Co może robić kobieta z pasją, drifterka, kiedy po pierwsze 
jest weekend w którym nie odbywają się zawody 
driftingowe, a po drugie jej auto unieruchomione w 
warsztacie nie może wyjechać na tor ? Jedzie na inne 
motorsportowe zawody ;) 

Tak właśnie się stało :) w trakcie przygotowywania 
driftowozu do sezonu, Karolina przesiała się z nissana do 
mazdy i jako gość specjalny wzięła udział w 
Mistrzostwach Polski w wyścigach samochodowych 
Mazda MX-5 Cup Poland. 
Jak na debiutantkę, bez przygotowania do wyścigu, 
Karolina poradziła sobie świetnie, zajmując wysoką 
pozycję i wspaniale się przy tym bawiąc. Kibice przyjęli 
jedyną kobietę w tej serii z dużą aprobatą :)  
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E-MEDIA : 

plotek.pl 
https://www.plotek.pl/plotek/
7,154063,28435886,premiera-filmu-
pani-basia-elegancki-banasiuk-a-
kurdej-szatan.html  

pudelek.pl 
https://www.plotek.pl/plotek/
7,154063,28435886,premiera-filmu-
pani-basia-elegancki-banasiuk-a-
kurdej-szatan.html 

 

Pzm.pl 
https://pzm.pl/news/2022/wyscigi-
samochodowe/majowa-inauguracja-
sezonu-w-wyscigach-samochodowych  

motorsport.com 
https://pl.motorsport.com/wsmp/news/
majowa-inauguracja-sezonu-wsmp/
10303122/ 

swiatwyscigow.pl
https://swiatwyscigow.pl/pl/24274-
wierzbicki-wjezdza-na-pole-position-
mazda-mx-5-cup-poland 

Rallyandrace.pl
https://rallyandrace.pl/pole-position-
mazda-mx-5-cup-poland-dla-
debiutanta/ 

automotoclassic.pl
https://www.automotoklassik.pl/
2022/05/14/unitel-mazda-mx-5-cup-
poland-pelen-nowosci/ 

meetingplanner.pl  
https://www.meetingplanner.pl/news/
realizacje/1051132-szesnasta-edycja-
tygodnia-wege-w-formule-
hybrydowej.html 
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Kampania społeczna „Dobra 
dla ciebie, idealna dla siebie” 
- kontynuacja  
Kwietniowa sesja zdjęciowa oraz materiały w Dzień Dobry 
TVN były tylko zapowiedzią tego co się działo w maju. 
Kampania „Dobra dla ciebie, idealna dla siebie” była 
niewątpliwie jednym z ważniejszych wydarzeń 
showbiznesowych w maju. Całodzienne panele 
dyskusyjny, blok rozmów z Ambasadorkami i na koniec 
duży pokaz mody, w którym Ambasadorki pokazały się na 
wybiegu przed modelkami. To był fantastyczny wieczór i 
fantastyczna akcja - Karolina jak zawsze spotkał…a się z 
entuzjastycznym przyjęciem ze strony publiczności oraz 
dużym zainteresowaniem mediów.  
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E-MEDIA : 

automotorisport.pl 
https://www.auto-motor-i-sport.pl/
adrenalina/Wyrownana-walka-w-
Unitel-Mazda-MX-5-Cup-
Poland,47624,1  

motocaina.pl 
https://www.motocaina.pl/artykul/
unitel-mazda-mx-5-cup-poland-
wystartowal-goscinnie-scigala-sie-
karolina-pilarczyk-433830.html  

 

Jastrzabpost.pl 
https://jastrzabpost.pl/imprezy/dobra-
dla-ciebie-idealna-dla-siebie-
tomaszewska-kaminska-
marczuk_1193567.html  

 

Brief.pl  
https://brief.pl/ple-gg-gaming-
weekend/  

Publicystyka.ngo.pl 
https://publicystyka.ngo.pl/16-edycja-
tygodnia-wege-wystartowala-385384 

prnews.pl 
https://prnews.pl/by-finanse-nie-byly-
nikomu-obce-autorski-talk-show-alior-
banku-pieniadze-to-normalne-
rowniez-w-formie-podcastu-465251 
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Tematy wzbudzający emocje:  
Czy wspólna pasja pomaga? 
      
Telewizje śniadaniowe to wciąż najlepiej oglądane poranne 
pasmo programowe. W maju, Dzień Dobry TVN 
postanowił przyjrzeć się parom, które żyjąc razem, zajmują 
się także tym samym zajęciem zawodowo.  Oczywistem 
wyborem bohaterów programu była para Karolina 
Pilarczyk - Mariusz Dziurleja  - miłość do motosportu to 
ich pasja, sposób na życie oraz sposób na inspirowanie 
innych do realizowania swoich marzeń. Zarówno w studio 
jak i przed telewizorami czuć było ta energię i radość 
życia.    
https://dziendobry.tvn.pl/styl-zycia/zwiazki-i-seks/czy-
wspolna-pasja-cementuje-zwiazek-5721471? 
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E-MEDIA : 

portalmedialny.pl 
http://www.portalmedialny.pl/art/
82146/pieniadze-to-normalne-
autorski-talk-show-alior-banku-
rowniez-w-formie-podcastu.html  

Kobiety.mediawirtualne.pl 
https://kobiety.mediawirtualne.pl/
karolina-pilarczyk-mocno-kibicuje-
idze-swiatek-ktora-idzie-jak-burza-i-
jest-fenomenalna  

modaija.pl 
https://modaija.pl/pokaz-najnowszej-
kolekcji-marty-banaszek-na-wybiegu-
ambasadorki-kampanii-spolecznej-
dobra-dla-ciebie-idealna-dla-siebie-
oraz-maja-hirsch-w-roli-modelki/  

wegetarianie.pl 
http://www.wegetarianie.pl/16-edycja-
tygodnia-wege-za-nami/  

ngo.pl 
https://publicystyka.ngo.pl/16-edycja-
tygodnia-wege-za-nami  

radionowyswiat.pl 
https://app.newspointpress.pl/
articles?
t=article&aid=press_38325f8d59fb8b
7a8a7148b66a806a11  

mobirank.pl 

https://mobirank.pl/2022/05/25/
autorski-talk-show-alior-banku-
pieniadze-to-normalne-rowniez-w-
formie-podcastu/  

publicrelations.pl 

https://publicrelations.pl/by-finanse-
nie-byly-nikomu-obce/ 

signs.pl 

https://www.signs.pl/autorski-talk-
show-alior-banku-_pieniadze.-to-
normalne_-rowniez-w-formie-
podcastu,395992,artykul.html 

bomega.pl 
https://bomega.pl/udana-inauguracja-
sezonu-wsmp/ 
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Sportowa kampania w Pytaniu na śniadanie   
O innej wspólnej pasji naszej drifterskiej pary, reportaż zrobiła z kolei druga telewizja 
śniadaniowa: Pytanie na śniadanie TVP2. Tu na tapetę wzięta została kondycja fizyczna i 
codzienne ćwiczenia. Dbanie o formę to element części zawodowych obowiązków 

zawodników motorsportowych, ale 
dla Karoliny i Mariusza także 
sposób na długowieczność, dlatego 
stał się tematem kampanii 
społecznej  „Planuję długie życie” z 
udziałem naszej pary. 

https://pytanienasniadanie.tvp.pl/
60300927/karolina-pilarczyk-i-jej-
sposob-na-dobre-zdrowie-i-
sprawnosc?

E jak ekologia  
Kiedy w kinie dzieją się ważne rzeczy, Karolina Pilarczyk lubi być na bieżąco. W maju 
gościła na premierze filmu „Pani Basia” , na zaproszenie Pawła Deląga, który ten film 
wyreżyserował. Smog w wielu miastach to prawdziwy problem, dlatego warto o tym 
mówić wszędzie, nawet w kinie.
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E jak e-sport 

E-sport rozwija się równie dynamicznie co 
drifting. Na zaproszenie Marcina Gortata, 
współtwórcy Polskiej Ligi Sportowej, 
Karolina przyglądali się wirtualnym 
rozgrywkom. Oboje zgodnie stwierdzili, iż 
chociaż zawody wzbudzają emocje, to nic 
nie odda ducha, energii i atmosfery 
panującej na zawodach w realu. 
Uspokajamy: nasz Team nie zamierza 
przenieść się tylko i wyłącznie do sieci - 
spotkania z Karoliną Pilarczyk na torze w 
ciąż będą w z zasięgu kibiców chcących 

przyjechać na zawody driftingowe. .    

E jak ekonomia 

Jak ekonomicznie potrenować i pobawić się w 
drifting. Karolina z Mariuszem znaleźli na to 
sposób!! Driftowanie w gokartach jest 
ekonomiczne, bezpieczne i do tego dostarcza 
wiele zabawy. Para po raz kolejny pokazała, że 
aby realizować swoje pasje i aktywnie spędzać 
czas nie trzeba dużego budżetu ale przede 
wszystkim trzeba chcieć :)

Weganizm ! 
W maju obchodzony jest także Tydzień Wege. 
Fundacja Viva! rozpoczęła obchody 16. edycji 
Tygodnia Wege śniadaniem prasowym z 
udziałem Karoliny Pilarczyk, która jest 
Ambasadorką fundacji od wielu lat. To ważne 
dla Karoliny zagadnienie i kolejna rzecz, 
dzięki której inspiruje swoich fanów do 
zmieniania codziennych nawyków na 
zdrowsze. 
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Nadmorskie testowanie  

Prosto z warszawskiej konferencji Karolina 
pojechała na Półwysep helski, gdzie wraz z 
Adamem Kornackim została poproszona o 
przetestowanie najnowszych modeli pojazdów 
trójkołowych, oferowanych dla fanów 
motoryzacji. Czy Karolinie taki pojazd 
przypadł do gustu i czy przesiądzie się z 4 na 
3 kółka - wkrótce na jej kanale YT. 
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Śniadanie prasowe z Mazda ! 
Konferencja prasowa mazda MX-5 Cup Poland była okazją do przedstawienia zawodników 
startujących w tej serii. Nie mogło wśród nich zabraknąć także gościa specjalnego - Karoliny 
Pilarczyk.  




Keep drifting FUN! 

Tak intensywny miesiąc musiał zakończyć się driftowaniem! I tak się stało, na zakończenie maja, 
na Torze Jastrząb jeden z Partnerów Karoliny, marka Petronas zorganizowała event dla swoich 
kluczowych klientów - atrakcja mogła być tylko jedna - przejazdy DRIFT TAXI z Karoliną 
Pilarczyk pozostaną na długo we wspomnieniach uczestników spotkania. Wszyscy uznali, że 
tytuł Królowej Driftu słusznie od lat należy właśnie do Karoliny Pilarczyk !   
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Co nowego na kanale YT? 
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https://www.youtube.com/watch?v=_BxOLUx6knU
https://www.youtube.com/watch?v=UIJ5HE8xeC4
https://www.youtube.com/watch?v=OKEuKaFJIa0
https://www.youtube.com/c/KarolinaCKPilarczyk
https://www.youtube.com/watch?v=p_aoTkffceM
https://www.youtube.com/watch?v=8eAn-GvnatM
https://www.youtube.com/watch?v=3ehfCB_P1so


Wysokość ekwiwalentu reklamowego 
Karoliny Pilarczyk w kwietniu 2022 r. 
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