
Mistrzostwa Polski w 
Wyścigach 
Samochodowych w 
Poznaniu  !  
Prosto z południa Polski i z mknącej z zawrotną 
szybkością kolejki górskiej w Energylandii, Karolina 
Pilarczyk przeniosła się do Poznania, gdzie brała udział 
w Mistrzostwa Polski w Wyścigach Samochodowych. I 
to był jej własny rollercoaster, gdyż startując w 
zawodach pierwszy raz w życiu, zajęła w finałowej 
rundzie Ecumaster Super S Cup w długodystansowym 
wyścigu Endurance, bardzo wysokie 4! miejsce.  Jak 
sama przyznała, to była świetna zabawa i wartościowe, 
nowe doświadczenie w jej motosportowej karierze. 

Święto Petronasa na Torze 
Jastrząb    
Po poznańskich zmaganiach, Karolina i jej team przenieśli się 
na tor Jastrząb, na wydarzenie w ramach Petronas Urania 
Road Show. Firma w trakcie jej trwania pochwaliła się także 
swoimi Ambasadorkami -  naszą Mistrzynią oraz Iwoną 
Blecharczyk, kierowcą ciężarówki. Dziewczyny 

opowiedziały o swoim życiu i motoryzacyjnej pasji, a następnie 
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E-MEDIA : 

Newseria 

https://lifestyle.newseria.pl/
wszystkie-newsy/karolina-
pilarczyk-w,p2146972689 

 

WRC 

https://wrc.net.pl/ll-czas-na-
ostateczne-rozdanie-
mistrzow-poznamy-w-
poznaniu

 

KAROLINA CK PILARCZYK 
 Medialne aktywności - październik 2021 

W październik Karolina wjechała z prędkością prawie 200 km/h - a wszystko 
za sprawą pewnych wyścigów !   

https://wrc.net.pl/ll-czas-na-ostateczne-rozdanie-mistrzow-poznamy-w-poznaniu
https://wrc.net.pl/ll-czas-na-ostateczne-rozdanie-mistrzow-poznamy-w-poznaniu
https://wrc.net.pl/ll-czas-na-ostateczne-rozdanie-mistrzow-poznamy-w-poznaniu
https://wrc.net.pl/ll-czas-na-ostateczne-rozdanie-mistrzow-poznamy-w-poznaniu


Karolina dostarczyła gościom adrenaliny, zapraszając na prawy 
fotel do swojego auta driftingowego. Tych przejazdów nie 
zapomną nigdy, jak mówili po wyjściu z auta :). Cóż, drifting 
bywa zaraźliwy, o czym przekonał się już niejeden pasażer 
Karoliny ;)
Relację z eventu można obejrzeć TUTAJ 

Off-roadowa jesień  
Wraz z przyjściem jesieni, Karolina zakończywszy sezon 
driftingowy przesiadła się do auta off-roadowego.  Pierwszy 
w tym sezonie rajd RFC Poland odbywał się w okolicy 
Elbląga. 24-godzinny Przeprawowy Puchar Polski RFC to 
karkołomne zmagania dla wielu kierowców. Karolina wraz z 
Mariuszem Dziurleja poradzili sobie znakomicie. I chociaż 
to Mariusz tym razem miał o wiele więcej pracy, aby 
wyciągnąć czy ściągnąć Karolinę z autem z różnych 
perypetii - oboje jako team zdali pierwszy w w tym sezonie 
off-roadowy egzamin na medal ;)
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E-MEDIA : 

Swiatwyscigow.pl 

https://swiatwyscigow.pl/pl/63-
super-s-cup/22938-molski-po-
raz-drugi-na-pole-position-w-
ecumaster-super-s-cup  

Radio Świnoujście 

https://radioswinoujscie.pl/
karolina-pilarczyk-w-czasie-
pandemii-musialam-nauczyc-
sie-malowac-i-czesac-nagle-
dresy-staly-sie-seksowna-
stylizacja/  

Na Osi 

https://naosi.pl/master-truck-
show-2021-moya-petronas-i-
karolina-pilarczyk-drift-driver-
zajawka-na-osi-946/  

WRC News 

https://wrc.net.pl/ll-wywalczyli-
mistrzostwo-w-ostatnim-wyscigu  

Niedziela.pl 

https://www.niedziela.be/
wiadomosci/kultura/karolina-
pilarczyk-w-czasie-pandemii-
musiałam-nauczyć-się-malować-
i-czesać-nagle-dresy-stały-się-
seksowną-stylizacją  

Moto.pl 

https://moto.pl/MotoPL/
7,88389,27663285,influencer-
motoryzacyjny-roku-to-tutaj-
glosowanie-jest-wyjatkowo.html  

kobietawkrakowie.pl 

https://kobietawkrakowie.pl/
karolina-pilarczyk-nie-jestem-
osoba-ktora-spedza-godziny-
przed-lustrem/  
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Ważne sprawy 
Karolina wielokornie powtarza, że na jej życie składa się 
głównie motorsport, zwierzęta i rodzina. Dlatego nie dziwi 
fakt, że będąc niejako „przejazdem” na 1 dzień w Warszawie 
pomiędzy wyścigami w Poznaniu a eventm na Torze 
Jastrząb, postanowiła wesprzeć odbywający się akurat w tym 
dniu Wielki Marsz w Obronie Zwierząt. Dla niej ważniejsze 
niż chwilowy odpoczynek jest działanie w słusznej sprawie! 
Postawa jak zawsze godna podziwu. 

Charytatywnie
Jako ekspert w motoryzacji, Karolina została także 
poproszona o wsparcie swoją osobą pokazu kolekcji Piotra 
Ciepła na rzecz Fundacji Nadzieja Osób Poszkodowanych w 
Wypadkach Drogowych. Kolekcja była prezentowana 
podczas Ogólnopolskiego Konwentu  związanego z 
bezpieczeństwem drogowym. 
Jako ekspert - kompetentna, jako kobieta - zawsze piękna ;) , 
tak prezentowała się podczas uroczystości Karolina. 
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E-MEDIA : 

magazyninformacyjny.pl 

https://magazyninformacyjny.pl/
smiertelny-wypadek-na-
niestrzezonym-przejezdzie-
kolejowym-nie-zyje-31-letni-
kierowca/#  

 

Fakt.pl 

https://www.fakt.pl/kobieta/
plotki/gala-gwiazd-
plejady-2021-gwiazdy-
pozowaly-na-sciance/p8v17cv  

Onet.pl 

https://plejada.pl/zdjecia-
gwiazd/wielka-gala-gwiazd-
plejady-2021-tlum-gwiazd-na-
czerwonym-dywanie/606nc07  

BlogStar.pl 

https://blogstar.pl/nagrody-
herbapol-esencja-natury-2021/  

Superexpress.pl 

https://www.se.pl/wiadomosci/
exclusive/wegrowska-jak-
kopciuszek-viki-gabor-z-
mocnym-okiem-spojrzcie-tylko-
na-santor-gwiazdy-na-gali-
plejady-zdjecia-aa-FEGM-
AZyZ-6wku.html  

https://www.se.pl/wiadomosci/
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#girlspower 
Bycie silną kobietą w męskim świecie motorsportu inspiruje wielu. Dlatego też, Karolina 
często jest zapraszana jako przykład osoby dla której „nie ma rzeczy niemożliwych” na 
konferencje i sympozja w Polsce oraz na świecie. Tym razem została poroszona o wsparcie 
i podzielenie się własnymi doświadczeniami podczas konferencji organizowanej przez 
Województwo Zachodniopomorskie w ramach Zachodniopomorskich Dni 
Przedsiębiorczość i Innowacji 2021 - SpartUP. Motywem przewodnim panelu z 
udziałem Karoliny był „Biznes na obcasach”  - nasza Mistrzyni niewątpliwie oddaje ten 
motyw w swojej pracy i karierze. Szczecin był pod wielkim wrażeniem a słuchaczki i 
słuchacze mocno zainspirowani ;)
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Showbiz 
Po czasie pandemicznych ograniczeń, warszawskie salony starają się nadrobić zaległości. I 
choć eventów jest co niemiara, Karolina, ceniąc swój czas, wybiera tylko te, które niosą ze 
sobą ważne przesłanie bądź dodatkową wartość. 
W październiku uświetniła coroczną galę marki Herbapol podczas której nagradzane są 
osoby dla których natura to kwestia priorytetowa, oraz Wielką Galę Gwiazd Plejady. Tu 
z kolei, nagradzanymi statuetkami gwiazdami okazały się osoby o wielkim sercu, 
działające dla dobra innych ludzi i zwierząt, realizując w ten sposób swoje życiowe 
powołanie.   

Social-media
Miesiąc zakończył się w pewnym „wysokozasięgowym” Maluchu ;), ale o tym w 
kolejnym biuletynie.  
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Wysokość ekwiwalentu reklamowego 
Karoliny Pilarczyk w październiku 2021 r. 
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