
Warszawska „Królowa 
Dogrywek”… 
Runda Driftingowych Mistrzostw Polski rozgrywana na 
warszawskim Bemowie, na długo zostanie w pamięci 
kibiców. Sobotnie kwalifikacje, uatrakcyjnił zawodnikom 
mocno padający deszcz, z którym nie wszyscy sobie 
poradzili. Na szczęście Karolina i jej auto, test deszczu 
zdali bardzo dobrze, zajmując w kwalifikacjach wysokie, 7 
miejsce. 
Niedzielne zawody, to spektakl tylko dla widzów o 
mocnych nerwach, a szczególnie dla kibiców Karoliny! 
Pogoda sprzyjała, pędzące z zawrotną prędkością auta 
zachwycały kibiców. 
A na torze, na prawdę się działo! Poziom zawodników 
najwyższej klasy jest tak wioski i wyrównany, że 
wielokrotnie ciężko było sędziom zdecydować o 
zwycięstwie jednego z aut, tak, że byli zmuszeni zarządzać 
dogrywki! Karolina, jak na prawdziwą mistrzynię 
przystało, tu także pobiła rekord, biorąc udział w 4 
dogrywkach! Te arcytrudne zawody skończyły się dla niej 
uplasowaniem na 4 pozycji i nieoficjalnym tytułem 
„Królowa dogrywek”, który jest jasnym sygnałem dla 
innych zawodników, że jeśli trafią na nią w przejazdach, 
nie będzie łatwo! 
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KAROLINA CK PILARCZYK 

Lipiec to gorący okres w driftingu. SILVETTE S15 LSX - choć wciąż kapryśna, dwukrotnie 
doprowadziła Karolinę Pilarczyk do emocjonujących walk przedfinałowych !  Obie panie ;), 
wyeliminowały z rozgrywek wielu mocnych zawodników.

MEDIALNE AKTYWNOŚCI - LIPIEC 2022
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Słomczyn skąpany deszczem 

Kolejna lipcowa runda Driftingowych Mistrzostw Polski 
miała miejsce na torze w Słomczynie, tu warunki 
pogodowe jeszcze bardziej postanowiły utrudnić 
rywalizację zawodnikom. Wciąż padający deszcz 
powodował, że momentami drifting zamieniał się w 
ślizganie a sytuacja zawodników zmieniała się niczym w 
kalejdoskopie - jeden błąd eliminował wszystko. Nie 
obyło się bez zderzeń aut i wypadnięcia z toru wielu 
wysokiej klasy zawodników. Karolina Pilarczyk z Silvette 
S15 LSX wydaje się, że zaczyna się „dogadywać”. Mimo 
kilku na pozór groźnych usterek, które zespół techniczny 
na czele z Mariuszem Dziurleja eliminowali na bieżąco, 
udało się dotrzeć do TOP 8. Czyli znaleźć się w 
niekwestionowanej elicie zawodników radzących sobie 
z najtrudniejszymi warunkami. Gratulujemy! 

Drifting jest dla kibiców! 
Drifting to motorsport, w którym kibice mają szczególną 
pozycję. Zawody,  mają otwarty park maszyn, do którego 
może wejść KAŻDY, aby obejrzeć auta, zajrzeć pod 
maskę i porozmawiać z ukochanym zawodnikiem.  
Dla Karoliny to bardzo ważny aspekt realizowania jej 
pasji. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi ma szansę 
porozmawiać, „spojrzeć w oczy” żeby zobaczyć 
człowieka i zainspirować do pozytywnych zmian 
niejednego z nich. 
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Z tego właśnie powodu, Karolina równie chętnie co na 
zawody, przyjmuje zaproszenie do uczestnictwa w dużych 
imprezach motoryzacyjnych - to tam, będąc do dyspozycji 
kibiców praktycznie non-stop, rozkochuje w driftingu 
kolejne rzesze pasjonatów motoryzacji. 
W lipcu był to JAPFEST , największy w Polsce zlot 
fanów japońskiej motoryzacji. Wiele osób stwierdziło, że 
już nie wyobraża sobie tego wydarzenia bez Karoliny i jej 
teamu  ;) . To jej strefa była oblegana przez dziesiątki 
chętnych na wspólne zdjęcie, uścisk i autograf. To ona 
dawała najbardziej efektowne pokazy driftingowe i to ona 
wraz z Mariuszem Dziurleja przed sceną gromadzili 
zasłuchaną publiczność. To była także świetna okazja do 
zaprezentowania Partnerów biznesowych Karoliny i 
wypromowania ich oferty w marketingu bezpośrednim, 
czyli poprzez osobistą rekomendację naszej Mistrzyni 
Żeby to poczuć, po prostu trzeba było tam być!
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Kietrz: „Karolina na 
Prezydenta miasta”  ! 

      
Jeśli są jeszcze sceptycy, którzy nie wierzą w „siłę rażenia 
pozytywną energią” przez Karolinę Pilarczyk - koniecznie 
muszą wybrać się na zawody serii Drift Open w Kietrzu. 
Tegoroczne odbyły się właśnie w lipcu, a Karolina została 
przez mieszkańców „nominowana na prezydenta” i 
zaproszona do zamieszkania w ich mieście na stałe!

Kietrzańska runda uliczna zawodów drigftingowych jest 
niezwykle widowiskowa i z uwagi na wysokie krawężniki 
bardzo niebezpieczna. Karolina z Mariuszem Dziurleja, 
pamiętając o feralnej rundzie w Kłodzku, odpowiedzialnie 
zdecydowali, że nie będą narażać nowej, drogocennej 
konstrukcji na prawdopodobną konfrontację z innym autem 
driftingowym i postanowili wziąć udział w zawodach ale 
głównie dla kibiców a nie rywalizacji. I ci byli Karolinie 
bardzo wdzięczni :) nagradzając brawami każdy jej 
przejazd a pomiędzy przejazdami nie odstępując jej nawet 
o krok! 
Gdyby chciała zmienić profesję, może z powodzeniem 
zająć wysoką pozycję polityczną w Kietrzu - ma to 
potwierdzone przez mieszkańców :) 
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To właśnie ona..  

Dla Karoliny nie ma rzeczy niemożliwych, a gdy ktoś prosi jej o pomoc - reaguje 
natychmiast! Tak właśnie zadziało się podczas jednego z treningów.. o radości jaką 
sprawiła, nie trzeba nikogo przekonywać ;)
„Kochani Dzięki cudownym Wolontariuszom Fundacji Katarzyna Welk i Robert 
Czerwiński spełniamy marzenia naszego nieuleczalnie chorego Przyjaciela z Ukrainy 
Wczoraj Vlad wziął udział w pokazach driftingu na torze w Kielcach i...sama mistrzyni 
Karolina Pilarczyk zaprosiła go do auta !!!! Fundacja pokryła koszty podróży. 
Dziękujemy Kasi Welk za organizację, Robertowi za dowiezienie Vlada na miejsce i 
czuwanie nad jego bezpieczeństwemnaszemu Kamil Boss  za towarzyszenie i opiekę na 
miejscu oraz Karolina Pilarczyk Professional Drift Driver za spełnienie rzeczy 
niemożliwych... wydawałoby się 

Fundacja Zmieniamy Niemożliwe
https://www.facebook.com/100001928816600/videos/762076258304818/ 
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Muza Tomasza Luberta zablokowała 
Centrum Łodzi ! 

Tomasz Lubert, znany rockowy artysta to jak wiadomo wielki miłośnik driftu w 
wykonaniu Karoliny Pilarczyk. Tworząc teledysk do najnowszego hitu zespołu, zaprosił 
swoją „muzę” do udziału w nim. Na potrzeby kręcenia scen przejazdów Karoliny 
zablokowano ulice w centrum Łodzi!  Wydarzenie stało się medialną atrakcją miasta.

  

 

6



Co nowego na kanale YT? 
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https://www.youtube.com/watch?v=DVss6yn66Dc
https://www.youtube.com/watch?v=K8FbVegIG70
https://www.youtube.com/watch?v=ipor1gZCsWw
https://www.youtube.com/watch?v=jx-wu4xEvhU
https://www.youtube.com/c/KarolinaCKPilarczyk


Wysokość ekwiwalentu reklamowego 
Karoliny Pilarczyk w lipcu 2022 r. 
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