
Testy bolida dla studentów 
Politechniki Śląskiej 
Młodzi i zdolni - skonstruowali bolida. Grupa studentów 
Politechniki Śląskiej, to pasjonaci motoryzacji. Sami 
zaprojektowali i zbudowali bolida, którym zamierzają brać 
udział w zawodach sportowych. O opinię i przetestowanie 
poprosili swoja idolkę i osobę, którą się inspirują - Karolinę 
Pilarczyk. Karolina z radością podjęła się tej roli, przejazdy 
odbywały się w bezpiecznych warunkach na Torze Modlin. 
Przy okazji powstał ponad godzinny wywiad w którym 
studenci pytali Karolinę o historię jej motorsportowej 
kariery.  Bycie inspiracją dla studentów do prawdziwe 
wyzwanie ale i zaszczyt! Link do wywiadu - kliknij 
obrazek poniżej : 
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EMEDIA : 

dzienniklodzki.pl 
https://dzienniklodzki.pl/krolowa-
polskiego-driftu-z-wizyta-w-
autocentrum-w-lodzi/ar/c2-17113471 

 

jastrzabpost.pl 
https://jastrzabpost.pl/newsy/pytanie-
na-sniadanie-tomaszewska-hyzy-
kaczorowska-zdjecia_1272785.html  

 

BlogStar.pl 
https://blogstar.pl/final-polskiej-ligi-
esportowej/  

Choć sezon dawno się skończył - Karolina nadal na pełnych obrotach, zawodowo i 
rekreacyjnie wciąż na czterech kółkach - to jest właśnie miłość do motoryzacji  ;). 
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E-sport zdobywa kolejnych 
fanów 
Finały rozgrywek Polskiej Ligi Esportowej  zgromadziły 
fanów nie tylko gameingu ale także sportowców biorących 
udział w zawodach w realu. Na specjalne zaproszenie do 
strefy VIP, rozgrywkom przyglądała się Karolina Pilarczyk 
z Mariusze Dziurleja. I choć wirtualny świat nie jest im 
obcy, zdecydowanie wybierają emocje jakie dostarczają 
zawody przeprowadzane na żywo ;). Żaden komputer ani 
symulator nie zastąpi drżenia ziemi od silników 
generujących olbrzymie moce oraz żywego dopingu 
publiczności - Karolinę jak wiemy ten doping uskrzydla :) 

 

Kultura wyższa  i telewizja 
Jak wiadomo, nie samym motorsportem żyje Karolina ;) , z 
przyjemnością bierze także udział w wydarzeniach ze 
świata kultury i sbow-biznesu. 
W grudniu pojawiła się na premierowym koncercie artystki 
Marii Niklińskiej a następnie wzięła udział w programie 
telewizyjnym Polsat Cafe, prowadzonym przez mamę 
Marysi Jolantę Fajkowską pt. Fajka pokoju. 
Wspieranie młodych zdolnych artystów oraz współpraca z 
ikonami telewizji to dla Karoliny prawdziwa przyjemność. 
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E-MEDIA : 

plejada.pl 

https://plejada.pl/zdjecia-gwiazd/
zabson-i-liliana-janowska-bryluja-na-
sciance-kuba-szmajkowski-w-modnym-
zestawie/qtjxwes  

 

pomponik.pl 
https://www.youtube.com/watch?
https://www.pomponik.pl/plotki/news-
zakoscielny-gortat-zabson-na-finale-
polskiej-ligi-esportowej,nId,6454144 

DzienDobryTVN 
https://dziendobry.tvn.pl/gwiazdy/
blanka-lipinska-o-medycynie-
estetycznej-dlaczego-kobiety-
poprawiaja-urode-6386261  

TVN24.pl 
https://tvn24.pl/go/programy,7/
kobiecy-punkt-widzenia--
odcinki,511634/
odcinek-53,S00E53,927506 

swiatdwiazd.pl 

https://swiatgwiazd.pl/karolina-
pilarczyk-o-przemocy-wobec-kobiet-i-
poczatkach-swojej-kariery-ko-091222  
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Telewizja to także tematy 
bardziej poważne. Pytanie 
na śniadanie TVP 2 
poprosiło o wypowiedź 
Karoliny na temat usług 
transportowych 
świadczonych przez 
niewykwalifikowanych 
kierowców. Karolina jak 
wiadomo do 
bezpieczeństwa na drodze 
przywiązuje bardzo dużą 
uwagę i często w tym duchu wypowiada się w mediach: 

Nasza Mistrzyni nie boi się i nie unika w mediach poważnych tematów. Do takich, wbrew 
pozorom należy także kwestia operacji plastycznych, wszak nieumiejętnie 
przeprowadzone mogą doprowadzić do tragedii. 

O tym co w swojej urodzie 
poprawiła nasza seks bomba 
opowiedziała w reportażu dla 
TVN 24 : https://tvn24.pl/go/
programy,7/kobiecy-punkt-
widzenia--odcinki,511634/
odcinek-53,S00E53,927506 
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Działania charytatywne postrzegają jako 
swoją powinność  

Karolina bardzo aktywnie udziela się także w wielu działaniach i akcjach charytatywnych. 
Aktywnie wpiera schroniska, przyczyniając się do adopcji czworonogów, działa z 
fundacjami motoryzacyjnymi które wspierają rozwój dzieci. Z uwagi na wsparcie fundacji 
zajmującej się dziećmi, Karolina i Mariusz wzięli udział w akcji charytatywnej 
organizowanej na rzecz Komitetu Ochrony Praw Dziecka - swoiste Igrzyska Gwiazd jak 
można się domyślić wygrali ;)  - walka była zacięta a cel szczytny! 

Świąteczne spotkanie w Panek Clinic 

Przedświąteczny czas Karolina i Mariusz spędzili w zaprzyjaźnionej Panek Clinic, której 
nasza Mistrzyni jest Ambasadorką. Było Mikołaj, który rozdawał prezenty i chętnie 
pozował do zdjęć, z tymi co byli grzeczni cały rok ;) 
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Ważne kampanie w social mediach 

Duże firmy i organizacje pożytku społecznego dostrzegają w social mediach Karoliny 
Pilarczyk duży potencjał na dotarcie do społeczności ;) . Owocem tego były dwie duże 
kampanie, do który Karolina została zaproszona z uwagi na swój autorytet i potencjał w 
influencer marketingu. Pierwsza z nich zwracająca uwagę na osoby niepełnosprawne, 
której celem jest zachęcenie ich do aktywności sportowej. Druga natomiast dotyczyła 
bezpieczeństwa na drodze i przygotowania jazdy do trudnych zimowych warunków. 
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Święta w klimacie o)roadowym ;) 

Dla wielu świąteczno-noworoczny okres to czas błogiego lenistwa pod kocem i 
zaliczania kolejnych sezonów seriali na platformach streamingowych. „To nie dla 
mnie!” - powiedziała, spakowała walizki, wsiadła w samolot i wylądowała.. na 
pustyni..  
Karolina, wraz ze swoim partnerem Mariuszem Dziurleja świąteczny czas spędzili 
w gorącej Tunezji - przebywali tam na zaproszenie  Biura Turystyki Tunezji. 
Zwiedzali najpiękniejsze miejsca kraju, wyspę 
Djerba z farmą krokodyli, pustynne 
miasteczko, w którym kręcone były sceny do 
kultowego filmu „Gwiezdne Wojny”, słone 
jezioro oraz przydrożne klimatyczne 
miasteczka i targi. Poruszali się na koniach, 
wielbłądach, pustynnych quadach oraz 
samochodem terenowym. Spali zarówno w 
luksusowych hotelach jak i pustynnych 
namiotach. „To była podróż pełna przygód, 
nowych doznań i doświadczeń. Zakochałam 
się w Tunezji i na pewno tu wrócę. Rajdy po 
pustynnych piaskach to coś co na pewno będę 
chciała jeszcze nie raz doświadczyć” - 
powiedziała Karolina. „W Afryce bywałem 
kilka razy na międzynarodowych zawodach 
offroadowych ale zwiedzanie tego kontynentu 
u boku Karoliny to jak odkrywanie na nowo” 
dodał Mariusz Dziurleja, wielokrotny 
uczestnik rajdów offroadowych.  
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Co nowego na kanale YT? 
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https://www.youtube.com/watch?v=i6-c9xePYK8
https://www.youtube.com/watch?v=rsGMH-uVAdg
https://www.youtube.com/c/KarolinaCKPilarczyk
https://www.youtube.com/watch?v=O5kNXf-uYdM
https://www.youtube.com/watch?v=61GQfaiwp40


Wysokość ekwiwalentu reklamowego 
Karoliny Pilarczyk w grudniu 2022 r. 
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