
Powrót do korzeni driftingu 
Drifting jak wiemy, narodził się w Japonii, na górskich 
drogach. Widowiskowe przejazdy, pomiędzy skalną ścianą 
a przepaścią zainspirowały do stworzenia tej niezwykle 
emocjonującej dyscypliny w motorsporcie. 
W Polsce takży mamy swoją „Japonię”. Na górskich 
drogach w Izdebkach a potem w Czarnej Górze kibice 
obserwują zmagania kierowców, dla których wielokrotnie 
przejazdy okazały się zbyt karkołomne.. 
Izdebki Drift Show zweryfikował umiejętności kierowców 
driftingowych. Karolina podczas przejazdów błyszczała a 
auto wspaniale współgrało z jej kompetencjami. Kibice 
siedzący na zboczach góry, na długo zapamiętają jej 
spektaklularne przejazdy.  
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EMEDIA : 

cozadzien.pl 
https://www.cozadzien.pl/region/
puchar-driftu-znow-na-torze-jastrzab/
85296  

plejada.pl  

https://plejada.pl/zdjecia-gwiazd/ewa-
kasprzyk-olsnila-stylizacja-ale-nie-byla-
jedyna-gwiazdy-zadaly-szyku/vctx5vg  

 

We wrześniu drifting wrócił do korzeni, czyli na kręte, górskie drogi. Wspaniałe, driftingowe 
show odbyło się w Izdebkach a następnie w Czarnej Górze. Kibice byli zachwyceni, nie 
odstępując Karoliny przez cały czas trwania obu imprez. 

MEDIALNE AKTYWNOŚCI - WRZESIEŃ 2022

KAROLINA CK PILARCZYK 

https://www.cozadzien.pl/region/puchar-driftu-znow-na-torze-jastrzab/85296
https://www.cozadzien.pl/region/puchar-driftu-znow-na-torze-jastrzab/85296
https://www.cozadzien.pl/region/puchar-driftu-znow-na-torze-jastrzab/85296
http://plejada.pl
https://plejada.pl/zdjecia-gwiazd/ewa-kasprzyk-olsnila-stylizacja-ale-nie-byla-jedyna-gwiazdy-zadaly-szyku/vctx5vg
https://plejada.pl/zdjecia-gwiazd/ewa-kasprzyk-olsnila-stylizacja-ale-nie-byla-jedyna-gwiazdy-zadaly-szyku/vctx5vg
https://plejada.pl/zdjecia-gwiazd/ewa-kasprzyk-olsnila-stylizacja-ale-nie-byla-jedyna-gwiazdy-zadaly-szyku/vctx5vg


Niestety, na kolejnych zawodach, w Czarnej Górze, auto 
zawiodło, nie wytrzymało górskich przeciążeń i „twardej 
nogi” naszej drifterki.. po kilku widowiskowych 

przejazdach 
treningowych, odmówiło 
dalszej współpracy. 
Pomimo to, obecnośc na 
zawodach, dobry humor i 
energia Karoliny 
wynagrodziła kibicom 
braki kilku przejazdów.   
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E-MEDIA : 

 rally.pl 
https://rallypl.com/aktualnosci/iii-
edycja-pucharu-driftu-z-rekordowa-
pula-nagrod-w-wysokosci-25000-zl/  

superexpress.pl 
https://www.se.pl/wiadomosci/
exclusive/najnowsze-dziecko-tomka-
luberta-ujrzalo-swiatlo-dzienne-aa-
gEAS-qkyo-K7dC.html 

netfan.pl 
https://www.netfan.pl/news/58789/
lubert_ze_strzelba_robi_zamach_na_br
anze_muzyczna.html  

jastrzabpost.pl 
https://jastrzabpost.pl/imprezy/gwiazdy-na-
pokazie-kolekcji-deni-cler-zdjecia-z-
imprezy_1236198.html 

blogstar.pl
https://blogstar.pl/viaggio-in-citta-czyli-
miejska-podroz-deni-cler/ 

interia.pl
https://muzyka.interia.pl/wiadomosci/
news-lubert-odpala-strzelbe-znana-z-
the-voice-of-poland-zobacz-
te,nId,6260326 

superexpress.pl
https://www.se.pl/wiadomosci/
exclusive/gwiazdy-wrocily-na-salony-
szal-eventowy-trwa-aa-JeSZ-yZzk-
m42H.html 

echodnia.pl 
https://echodnia.eu/radomskie/puchar-
driftu-na-torze-autodrom-w-jastrzebiu-
coraz-blizej-zawody-przeznaczone-dla-
poczatkujacych-i-doswiadczonych-
kierowcow/ar/c1-16853363 
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Goście specjalni na Pucharze 
Toru Jastrząb 

Ta impreza na stale wpisuje się do drifterskich kalendarzy! 
Nic dziwnego, profesjonalny tor,  komfortowe loże i tarasy 
widokowe pozwalają delektować się driftingiem. Tu także 
gromadzą się kibice,  i to nie tylko z centralnej Polski. 
Bywa, że przyjeżdżają za zawodnikami nawet z najbardziej 
odległych miejsc. Z Toru Jastrząb w tym roku 
najszczęśliwsza wyjechała grupa dzieci z domu dziecka, 
której przyjazd zorganizowała Fundacja Motoryzacja 
Dzieciom.  Dzieci marzyły o tym aby móc poznać 
Ambasadorkę funcaji, czyli Karolinę. Dostały od Karoliny 
jak zawsze więcej niż oczekiwały. Miały nie tylko 
możliwość zobaczenia naszej zawodniczki, ale także każde 
z dzieci zostało obdarowane prezentami, wspólnym 
zdjęciem i „przytulaskiem”. Swoje zadanie miał również 
Mariusz Mario Dziurleja, który cieprliwie wytłumaczył 
dzieciakom konstrukcję budowy i działania auta. To była 
ważna i inspirująca lekcja. 
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E-MEDIA : 

tvp3.szczecin  
https://app.newspointpress.pl/
articles?
t=article&aid=press_c5337623409875
83f2cf275a15f2da2a  

 

glamour.pl 
https://www.glamour.pl/artykul/
caprice-premiera-kolekcji-na-sezon-
jesien-zima-2022-2023  

vnexplorer.pl  
https://vnexplorer.net/juz-mozna-
obejrzec-teledysk-do-utworu-desire-
ktorego-akcja-dzieje-sie-w-lodzi-
s4167589.html  

moto.pl 
https://moto.pl/
plebiscyt2022/7,185636,28905114,tak
-bylo-rok-temu-wielcy-zwyciezcy-
poprzedniej-edycji-the-best.html  

Viva.pl: 
https://viva.pl/moda/plejada-gwiazd-
na-wydarzeniu-marki-tous-36637-r3/  

 
  

planetakobiet.pl 

http://planetakobiet.com.pl/
artykul-8779-
zanurzsiewpieknoikulturemody.htm  
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MAN Top Used - różowa 
ciężarówka wciąż zachwyca! 

W słoneczne, wrześniowe przedpołudnie, klienci i 
partnerzy biznesowi marki MAN świętowali otwarcie 
nowoczesnej stacji usług MAN Top Used Center. Wielkie 
otwarcie było także okazją do zaprezentowania zmiany na 
stanowisku szefa MAN Polska oraz pokazania sytuacji 
ekonomicznej związanej z transportem przygotowaniej 
przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Część 
oficjalną wydarzenia poprowadziła Karolina Pilarczyk, 
która wraz z Man Top Used stworzyła kreację pięknej 
różowej cieżarówki WOMAN. Ciężarówka ta podczas 
wydarzenia była wyeksponowana dla gości wzbudzając 
zachwyt i uznanie za pomysłowośc wspólnego projektu.   
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E-MEDIA : 

imperiumkobiet.pl 
https://www.ikmag.pl/zanurz-sie-w-
piekno-kulture-mody/  

rmfmaxx.pl 
https://www.rmfmaxx.pl/posluchaj/
598082554,o-kobiecej-sile-z-karolina-
pilarczyk.html  

plejada.pl  
https://plejada.pl/zdjecia-gwiazd/
anna-mucha-na-premierze-filmu-
patryka-vegi-aj-jest-na-co-popatrzyc/
y01h4we  

 

blogstar.pl  
https://blogstar.pl/tous/  

 

kozaczek.pl  
https://www.kozaczek.pl/zanurz-sie-w-
piekno-i-kulture-mody/ 
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W świecie show biznesu było intensywnie ! 

      
Wrzesień to także gorący okres w rodzimym showbiznesie. Swoje pre miery na ten czas 
planują nie tylko marki odzieżowe i bizuteryjne ale także produkcje filmowe. Karolina, 
uczestniczy w życiu show-biznesowym kierując się zasadą wartości. Chętnie wspiera 
marki, które oferując wysoką jakość, przestrzegają zasad handlowych Fair Trade, wdrażają 
plany produkcyjne dbające o ekologię i redukcję zanieczyszczeń oraz dbają o długotrwałe 
kontakty ze swoimi klientami. Do takich niewątpliwie nalezy odzieżowa marka Deni Cler, 
obuwnicza Caprice oraz biżuteryjna Tous , stąd nie dziwi obecność Karoliny i Mariusza 
właśnie na tych imprezach. Karolina i Mariusz pojawili się także na urodzinach 
zaprzyjaźnionego salonu dbającego o urodę pań i panów, urodzinach portalu modowego 
Kultura Mody, a showbiznesowy wrzesień nasza para zakończyła na piemierze 
najnowszego filmu Patryka Wegi pt. Niewidzialna wojna.
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Co nowego na kanale YT? 
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https://www.youtube.com/watch?v=KO4ItxueMTk
https://www.youtube.com/watch?v=EXZJO7scbSc
https://www.youtube.com/watch?v=VmUegRINKlk
https://www.youtube.com/c/KarolinaCKPilarczyk
https://www.youtube.com/watch?v=E2ol2MJ-6QY


Wysokość ekwiwalentu reklamowego 
Karoliny Pilarczyk we wrześniu 2022 r. 
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