
Kapryśna młoda dama… 
Zbudowanie nowego, profesjonalnego samochodu 
driftingowego to nie lada wyzwanie. Karkołomnej  pracy 
podjął się Mariusz Dziurleja wraz ze swoim teamem. 
SILVETTE S15 LSX po pierwszych przejazdach w trakcie 
eventu dla marki Petronas wróciła do warsztatu i … 
laboratorium. Współczesne auta to precyzyjne zestawienie 
mechaniki i elektroniki: praca konstruktorów, inżynierów i 
mechaników jest wypadkową maszyny, którą Karolina 
Pilarczyk wjeżdża na tory. 

Kolejne treningi, na torze w Kielcach, Białymstoku i 
Toruniu pozwoliły wyeliminować wszystkie „bolączki” i 
szczegóły, które mogłyby w kluczowym momencie 
zadecydować o wygranej. 
Oczywiście, jak to w motorsporcie , nie da się 
wyeliminować wszystkich usterek i zawsze trzeba być 
przygotowanym na ewentualne zmiany w zawieszeniu czy 
układzie kierowniczym, ale tych nie da się uniknąć nawet 
w najlepiej przygotowanym aucie - wiedzą o tym wszystkie 
zespoły motorsportowe. 
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TVP Kobieta 
https://vod.tvp.pl/video/taka-jak-
ty,karolina-pilarczyk,60183270  

 

Przeambitni.pl 
https://przeambitni.pl/gwiazdy-
oceniaja-baba-za-kierownica%cc%a8-
stereotyp-czy-prawda/  

 

Telemagazyn.pl
https://www.telemagazyn.pl/artykuly/
gwiazdy-tlumnie-przybyly-na-pomoc-
malym-psom-olsniewajaca-hanna-
zudziewicz-w-ciazy-jacek-jeschke-anna-
matysiak-sasha-strunin-dagmara-
bryzek-99598.html 

KAROLINA CK PILARCZYK 

Czerwiec upłynął pod znakiem testów i treningów. SILVETTE S15 LSX - potężna maszyna 
zbudowana przez Mariusza Dziurleja i jego team, doprowadzona do perfekcji, z pewnością 
namiesza na niejednych zawodach drigftingowych w tym sezonie !  Najbliższe już w ten 
weekend!
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Wielki biznes szuka 
motywacji w .. motoryzacji 

Wykorzystując czas pomiędzy treningami, Karolina 
Pilarczyk rozkochiwała w driftingu kolejnych fanów.  
Podczas spotkań motywacyjnych dla dużych korporacji, 
pokazywała na czym polega piękno tego sportu. 
Swoim doświadczeniem na temat budowania strategii, 
bycia uwrażliwionym na jej korekty a nawet drastyczne 
zmiany, inspirowała managerów wyższych szczebli. 
Ci często przyznawali, że dotychczas nie mieli pojęcia, że 
jej zawodowa kariera i mechanizmy jakie nią sterowały są 
tak analogiczne do kampanii wielkich, międzynarodowych 
korporacji. 
W czerwcu pod wrażeniem byli: przedstawiciele 
największych komisów samochodowych, managerowie 
marki ubezpieczeniowej UNIQA oraz kadra zarządzająca 
placówkami Alior Banku.
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Kobiety, które zmieniają 
świat 
W Muzeum Etnograficznym w Warszawie odbyła się 
konferencja Forbes #Razem Mamy Wpływ 
Diversity&Inclusion. CEO międzynarodowych korporacji 
opowiadali o tym, jak mierzą się z różnorodnością, kierując 
wielokulturowymi zespołami w obcych krajach..  
Wśród zaproszonych pań, które dzieliły się swoimi 
doświadczeniami, także osobistości świata sportu i show-
biznesu: Karolina Pilarczyk, Małgorzata Rozenek-
Majdan, Magdalena Gessler, Barbara Kurdej-Szatan. To 
była bardzo ważna konferencja!
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Karolina Pilarczyk szczerze o 
operacji biustu. Ile zapłaciła? 
https://www.youtube.com/watch?
v=jfaDvjNWaRA  
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Zwierzęta to jej drugi świat ! 

      
Nie od dziś wiadomo, że poza motosportem, działania w które Karolina Pilarczyk 
angażuje całe swoje serce i energię to zwierzęta. Dla nich i na ich rzecz jest w stanie zrobić 
wiele. 
Jednym z takich działań był udział w sesji fotograficznej „Recycling Dogs” 
zorganizowanej przez Fundację Mikropsy, która ma na celu pomoc w adopcji psów 
małych ras. W czerwcu odbyła się premiera albumu fotograficznego z tej sesji, bohaterem 
oczywiście były psy, którym towarzyszyły osoby znane w sporcie i showbiznesie. 
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Warto przypomnieć, że Karolina, regularnie co kilkanaście dni odwiedza schronisko w 
Józefowie, wyprowadzając jego czworonożnych mieszkańców na spacery i za każdym 
razem pokazując w swoich social mediach pieski, czekające na nowego właściciela. 
Tym sposobem, znalazła już nowy dom dla wielu wspaniałych psów. Te działania, choć z 
dala od błysku fleszy są dla niej priorytetowe. Jak wiadomo, największe dobro jest ciche i 
nie szuka poklasku.   
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Jeśli kosmetyki, to tylko 
wegańskie   

Konsekwencja to drugie imię Karoliny. Będąc aktywnie 
działającą miłośniczką zwierząt oraz wieloletnią weganką, 
jak sama komunikuje „nie ma takich pieniędzy, za które 
zareklamowałaby kosmetyki testowane na zwierzętach !”. 
Dlatego też, z przyjemnością przyjmuje zaproszenia od firm, 
które tego nie robią. 60-te urodziny polskiej firmy AVA  
Cosmetics uświetniła swoją obecnością, co było wielkim 
wyróżnieniem dla jej właścicielki. 

Jeśli kino, to tylko z 
przesłaniem  

Nowe formaty i filmy z przesłaniem 
przyciągają widzów. W tym wypadku 
zaintrygował tytuł, dlatego Karolina 
Pilarczyk przyjęła zaproszenie na premierę 
filmu „Samiec Alfa”. Na seans wybrała się ze 
swoim partnerem i team managerem 
Mariuszem Dziurleja :) , zabieg 
nieprzypadkowy :)  O relacje w ich związku 
od razu pytały media ;)

Jeśli VIP-cross, to tylko z ich udziałem 
Karolina Pilarczyk i Mariusz Dziurleja to niewątpliwie najgorętsza para łączącząca show-

biznes z motorsposrtem, dlatego żadna poważna 
impreza showlbiznesowa o tematyce 
motosportowej nie może się odbyć bez ich udziału. 
Na VIP-cross w wielu konkurencjach 
towarzyszących nie mieli sobie równych, w tej 
najważniejszej nie wzięli udziału świadomie - 
zostawili szanse na rywalizację innym, ich udział, 
z uwagi na zawodowe umiejętności byłby dla 
innych jedynie powodem do zniechęcenia. Wszak 
z góry byłoby wiadome, kto wygra ;)
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Jeśli moda, to tylko gorąca …. ! 

Lato rządzi się swoimi prawami:) Zwieńczeniem czerwcowego show-biznesowego 
kalendarza był pokaz kolekcji kostiumów kąpielowych. Na wybiegu seksowne modelki a 
wśród gości, równie seksowna drifterka - media przy okazji zadały wiele pytań o jej 
kobiecość, urodę ale i .. ekonomię - każda okazja jest dobra żeby zadać kilka trudnych 
pytań. Dla Karoliny takie nie istnieją, z tym samym wdziękiem opowiadała o operacji 
biustu i nastrojach polaków oraz.. cenach benzyny :) 

lub niosąca dobro!  

A dobro niesie za sobą cykliczny pokaz Gwiazdy-dzieciom, w którym Karolina bierze 
udział od kilku edycji. Wszystkie ubrania prezentowane przez chodzące po wybiegu wraz 
z gwiazdami dzieci, trafiają właśnie do nich. W tej edycji to dzieci, które ze swego kraju, 
Ukrainy, uciekały do Polski aby .. przeżyć… często bez odpowiedniego przygotowania, 
bez ulubionych ubrań i zabawek.. Tutaj dostali wsparcie rzeczowe, bytowe i 
psychologiczne. Ważna i pożyteczna inicjatywa!
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Co nowego na kanale YT? 
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https://www.youtube.com/watch?v=Q4WClB5V4rA
https://www.youtube.com/watch?v=maxEbtiJctg
https://www.youtube.com/watch?v=6cWVJoownw4
https://www.youtube.com/c/KarolinaCKPilarczyk
https://www.youtube.com/watch?v=vxgGO66bL5c


Wysokość ekwiwalentu reklamowego 
Karoliny Pilarczyk w czerwcu 2022 r. 
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