
O podróżowaniu w Onecie… 
Sierpień zaczął się od wywiadu dla programu 
Onet.Wakacje, w którym Karolina Pilarczyk jako ekspert z 
zakresu motoryzacji podpowiadała kierowcom jak 
przygotować auto i siebie jako kierowcę do dalszych 
podróży. Co jest szczególnie ważne i o czym kierowcy 
nagminnie zapominają. W czasie wzmożonego, 
wakacyjnego ruchu, wielokrotnie drobne niedociągnięcia są 
przyczyna poważnych kolizji i wypadków. Karolina 
nieustannie przypomina o tym zarówno w mediach 
ogólnopolskich jak i poprzez swoje kanały  w mediach 
społecznościowych. Często, będąc w trasie komentują wraz 
z Mariuszem Dziurleja nieodpowiedzialne zachowania 
napotkanych na drodze kierowców.
https://www.onet.pl/styl-zycia/onetkobieta/onet-
wakacje-308-na-zywo/c1bd5zf,2b83378a. 
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EMEDIA : 

plejada.pl 
https://plejada.pl/newsy/ekspertka-
drwi-z-tlumaczen-doroty-gardias-
przerazilo-mnie-to/jgxvth8  

 

podkasty.info 
https://www.podkasty.info/katalog/
podkast/3796-Na_Linii_Startu/
_43_Kobieca_niezale%C5%BCno%C5%
9B%C4%87_w_motorsporcie_Karolina_
Pilarczyk   

Sierpień, to czas wzmożonego ruchu na drogach, podróży na i z wakacji. Dlatego w tym 
okresie Karolina w swojej medialnej komunikacji postawiła na bezpiczeństwo i praktyczne 
wskazówki dla użytkowników  dróg. Nie zabrakło także słów krytyki..
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Arena Moto Show - święto 
driftingu na śląsku 

Wprost ze studia Onetu, Karolina i jej team udali się do 
Gliwic, w których odbywała się duża motoryzacyjna 
impreza - prawdziwe święto driftingu. Karolina była jej 
gościem specjalnym. 
To właśnie do niej, mimo rzęsiście padającego rano deszczu 
ustawiały się długie kolejki fanów oczekujących na 
wspólne zdjęcie i autograf. 
I na jej pokazy driftingu czekali fani motoryzacji 
najbardziej. To spotkanie dla Karoliny było  także 
wspaniałą okazją aby propagować bezpieczeństwo na 
drogach oraz narażając się na niechęć amatorów 
driftowania, przestrzegać o bezwględnym zakazie 
sprawdzania swoich  „umiejętności drifterskich” na ulicach! 
W tym zakresie Karolina jest bezwzględna i nie uznaje 
kompromisów! 
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E-MEDIA : 

 gliwicenaszemiasto.pl 
https://gliwice.naszemiasto.pl/arena-
moto-show-w-gliwicach-zobacz-
zdjecia-i-wideo-ryk/ar/c13-8940083  

 

radioeska.pl 
https://www.eska.pl/slaskie/arena-moto-
show-w-parku-handlowym-arena-aa-
uw1p-cdWD-Xggh.html 

Nowinygliwickie.pl 
https://www.nowiny.gliwice.pl/arena-
moto-show-w-parku-handlowym-arena  

24gliwice.pl 
https://www.24gliwice.pl/wiadomosci/
arena-moto-show-juz-w-sobote-gratka-dla-
milosnikow-motoryzacji/

Wgliwicach.pl
https://infogliwice.pl/arena-moto-show-
w-parku-handlowym-arena/ 

empik.com
https://www.empik.com/43-kobieca-
niezaleznosc-w-motorsporcie-karolina-
pilarczyk-podcast-bodnar-
aleksandra,p1323434701,ebooki-i-mp3-
p 
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Koszalin - pomimo 
trudności, kibice nie poczuli 
się zawiedzeni ! 

Wakacyjne zawody rundy Drift Open w Koszalinie to 
data, którą kibice uwzględniają w swoich wakacyjnych 
grafikach z dużym wyprzedzeniem ! Bliskość Morza 
Bałtyckiego, pieknie położony , w pełni profesjonalny tor 
dla zawodników - to powody dla których kibice 
przybywają tu rodzinnie, nawet podczas zaplanowanych 
urlopów wypoczynkowych. Te zawody są także jednymi z 
ulubionych dla Karoliny Pilarczyk. Dwa lata temu, to tu 
stanęła na podium, w zeszłym roku, jeden z jej przejazdów 
został uznany za NAJEFEKTOWNIEJSZY PRZEJAZD 
całych zawodów.  Tegoroczne oczekiwania były więc 
wielkie - niestety nowowybudowane auto niespodziewanie 
zmieniło tok zawodów. Z uwagi na usterki zagrażające 
bezpieczeństwu Karoliny i innych zawodników w 
przypadku awarii auta - nasza drifterka wraz ze swoim 
trenerem, Mariusze Dziurleja, podjęli ciężką decyzję o 
wycofaniu się z tej rundy rywalizacji. I chociaż kibice 
czuli na początku lekkie rozczarowanie, że nie zobaczą 
swojej drifterki w akcji, bardzo ucieszyli się na jej widok 
w parku maszyn - Karolina przez cały czas trwania 
zawodów była do ich dyspozycji. Nawet jak maszyny 
zawiodły, ona swoich fanów nie zawiodła - to dla nich 
przecież głównie tam przyjechała! Karolina wystąpiła 
także w roli komentatora zawodów, co spotkało się z 
bardzo pozytywnym przyjęciem przez kibiców, którzy po 
imprezie zostawili swoją opinię pod postem na jej 
Fanpage’u. Oto cytat jednego z nich: 
„. Tu się zgodzę, ale już dawno kibice w trakcie zawodów nie 
otrzymali takiej dużej dawki wiedzy o drifcie, zawodnikach o 
przygodach z życia zawodowego... Karolina Pilarczyk 
Professional Drift Driver wielkie uznanie z Koszalina... Jesteś 
najlepsza ”
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E-MEDIA : 

polsatnews2.pl 
https://app.newspointpress.pl/
articles?
t=article&aid=press_3be8bfac89b71af
5e79b50197205be3a  

 

kobietainteria.pl  
https://kobieta.interia.pl/zycie-i-styl/
news-maja-ostaszewska-pozuje-
topless-gwiazda-ma-wazny-cel-mam-
dos,nId,6222292  

telemagazyn.pl 
https://www.telemagazyn.pl/artykuly/
europa-da-sie-lubic-monika-
richardson-w-wianku-stawia-na-
edukacje-i-spotkania-
miedzynarodowe-wspiera-ja-w-tym-
maciej-orlos-z-paulina-
koziejowska-101155.html  

 

Vnexplorer.net.pl: 
https://vnexplorer.net/?#wianki-i-
nimfy-tak-wygladal-wieczor-
zorganizowany-przez-monike-
richardson-s3510358.html  
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Ważne treningi ! 

      
Mariusz Mario Dziurleja - trener i team manager Karoliny 
Pilarczyk, po wydarzeniach związanych z awarią 
driftowozu, ciężko pracował nad wykryciem usterek. Tu 
potrzeba precyzji, cierpliwości i doglębnej znajomości 
technik i niuansów konstruktorskich prze tak 
skomplikowanych projektach. Aby wyeliminowac 
awaryjnośc do minimum, po każdych poprwach, wraz z 
Karolina testowali auto. Treningi testowe na radomskim 
autodromie Jastrząb oraz kolejny na toruńskim torze 
napawają nadzieją. Teraz czas na odpoczynek mentalny, 
równie ważny jak przygotowanie auta na zawody. Przed 
naszym teamem niezwykle wymagająca runda górska w 
Izdebkach ! 
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E-MEDIA : 

warsztat.pl 
https://warsztat.pl/artykuly/partnerska-
wspolpraca-kluczem-do-sukcesu-w-
trudnyc,74976  

 
wirtualnemedia.pl 
https://www.wirtualnemedia.pl/
centrum-prasowe/artykul/partnerska-
wspolpraca-kluczem-do-sukcesu-w-
trudnych-czasach  
motofaktor.pl
https://www.motofaktor.pl/petronas-
poszerza-siec-warsztatow-partnerskich/ 
blogstar.pl
https://blogstar.pl/to-bylo-show/ 

telewizjakablowakoszalin.pl 
https://youtu.be/t2O1_-VpN6k
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Odpoczynek? Ale tylko taki z pożytkiem ..  

Chwilowa przerwa w zawodach, jak już wspominaliśmy to także czas na odpoczynek dla 
naszego teamu. Karolina często w swoich medialnych wystąieniach podkreśla ten aspekt. 
Ale odpoczynek dla naszego duetu, nie zawsze znaczy to samo co dla większości 
społeczeństwa. Oni odpoczywają …. pomagając i wpierając przyjaciół!  
Tak samo jak pasjonatami driftingu są miłośnikami i obrońcami praw zwierząt. Mocno na 
sercu leży im los pokrzywdzonych, szczegolnie tych bezbronnych skrzywdzonych przez 
ludzi.. 
Społeczne aktywności zarówno Karoliny i Mariusza to przykład na to, jak można 
wykorzystać swoją medialną popularność dla szerzenia dobra! 

Siła i moc kontra 
beradnośc i bezbronność 

Ten kontrast chcą pokazać w swoim najnowszym 
projekcie organizatorzy. Fundacja Pierociniec, zajmująca 
się bezbronnymi, schorowanymi psiakami, które 
bezduszni właśiciele skazali na bezdomność 
przygotowuje niezwykle poruszający kalendarz. 
Bohaterami będą ich podopieczni - małe, schorowane, 
bezbronne czworonogi na rękach silnych, atletycznie 
zbudowanych sportowców z różnych dziedzin. 
Odpowiedź Mariusza Dziurleja na zaproszenie do 
udziału w tym projekcie mogła być tylko jedna..  z 
niecierpliwością czekamy na efekt finałowy tego 
wspaniałego przedsięwzięcia. Poniżej uchylamy rąbka 
tajemnicy ;) 

Siła przyjacielskiego 
wsparcia 
Nawet w showbiznesie zdarzają się przyjaźnie.. dziennikarka 
Monika Richardson oraz Karolina Pilarczyk są tego 
przykładem. Ta pierwsza często kibicuje jej na zawodach, 
wpiera na eventach, dlatego też Karolina z wielką 
przyjemnością wsparła swoją przyjaciółkę na wydarzeniu 
związanym z promocją jej nowego biznesowego „dziecka”
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Telewizja jako narzędzie pomocy ! 

Do pomocy ruszyła także Karolina Pilarczyk. Przerażona tym, co dzieje się w 
schroniskach, szczególnie w bliskim jej sercu schronisku w Józefowie, namówiła do 
współpracy niezykle popularny program TVN24 „Szkło kontaktowe” w którym pokazała 
jednego z wielu wspaniałych psów, jakie trafiły tam podczas tegorocznych wakacji. Mamy 
nadzieję, że jej determinacja w szukaniu wspaniałych opiekunów przyniesie pozytywny 
skutek i znajdą się ludzie godni opieki nad józefowskimi czworonogami. 

  https://szklokontaktowe.tvn24.pl/sokrates-szuka-domu,1115416.html 
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https://szklokontaktowe.tvn24.pl/sokrates-szuka-domu,1115416.html


Co nowego na kanale YT? 
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https://www.youtube.com/c/KarolinaCKPilarczyk
https://www.youtube.com/watch?v=Z8t3ta0DB4M
https://www.youtube.com/watch?v=92AkaIm8gDU
https://www.youtube.com/watch?v=4bsGT2U8lzs
https://www.youtube.com/watch?v=K8FbVegIG70


Wysokość ekwiwalentu reklamowego 
Karoliny Pilarczyk w sierpniu 2022 r. 
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