
  Pomoc WOŚP w trzech 
odsłonach  

Jak wiadomo, Karolina w każdy projekt 
angażuje się całym sercem i co ważne, jest 
konsekwentna w realizacji podjętych przez 
siebie działań. Wielką Orkiestrę wspiera od 
lat, dlatego nie mogło być inaczej i w tym 
roku, a że została zaproszona aż do trzech 
projektów związanych ze zbieraniem 
funduszy na WOŚP, więc swoją osobą wsparła 
wszystkie trzy. Czego zwieńczeniem były 
kwiaty od samego Jurka Owsiaka. 
1.Ambasadorka aukcji charytatywnej Mini 
Morisa 
2.Uczestniczka wiosłowania w Turnieju Miast
3.„Nagroda” i drift taxi podczas 
Motoorkiestry
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E-MEDIA : 

Onet:  

https://
wiadomosci.onet.pl/kraj/
wez-udzial-w-licytacji-i-
zjedz-charytatywny-obiad-
z-mistrzynia-driftingu-
karolina/2ffp2gk    

 

Antyradio: 

https://www.antyradio.pl/
Film/News/Na-aukcje-
WOSP-trafil-samochod-
jakim-jezdzil-Jas-Fasola-
Oto-Mr-Big-Heart-38154 

https://warszawa.onet.pl/
zlota-pizza-zacieraczka-do-
betonu-marynarka-z-
pilotow-do-telewizorow-
nietypowe-aukcje/ 

KAROLINA CK PILARCZYK 
 Medialne aktywności - styczeń 2020 

Choć dla wielu styczeń to czas powolnego wchodzenia w pracę po świąteczno-
noworocznej przerwie, Karolina Pilarczyk rozpoczęła go na pełnym gazie!    
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W programie Pytanie na śniadanie, 
Karolina Pilarczyk zaskoczyła prowadzących, 
wyrażając wątpliwości na temat ekologicznego 
aspektu elektrycznych aut.  Jak wiemy, 
Karolina to kobieta, która zawsze ma swoje 
zdanie i nie boi się poruszać nawet 
kontrowersyjnych kwestii. Cały materiał 
TUTAJ  
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E-MEDIA : 

Portal O2 

https://www.o2.pl/artykul/
krolowa-driftu-karolina-
pilarczyk-faceci-hejtowali-
wysmiewali-wytykali-
bledy-6464716841343105
a  

 

Gazeta Wyborcza: 

https://
warszawa.wyborcza.pl/
warszawa/
7,54420,25586366,11-
wioslowanie-dla-wielkiej-
orkiestry-swiatecznej-
pomocy-osiem.html  

https://
warszawa.wyborcza.pl/
warszawa/
7,54420,25589150,moto-
orkiestra-2020-na-
bemowie-pomaganie-
wsrod-ryku-silnikow.html  

https://www.eska.pl/
warszawa/motoorkiestra-
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najwieksze-motoryzacyjne-
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qPb1-oqo2-GCcj.html  
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Z fantazją i znaną sobie pewnością siebie 
Karolina współprowadziła także w Radiu Zet 
audycję z Joanną Zientarską, w której 
wspólnie zastanawiały się kto jest  lepszym 
kierowcą: kobieta czy mężczyzna. 

Styczeń to także kolejna odsłona współpracy 
Karoliny z Policją. Karolina została 
Ambasadorką akcji społecznej która ma 
przypomnieć Polakom o zachowaniu 
odpowiedniej prędkości na drogach. Już  
wkrótce spot, w którym wystąpi Karolina.
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E-MEDIA : 

plejada.pl 

https://plejada.pl/wideo/
karolina-pilarczyk-krytykuje-
kobiety-noszace-futra-
wygladaja-grubo-tylko-u-
nas/jt6g3pv  

  

lifestyle.newseria.pl 

https://lifestyle.newseria.pl/
wszystkie-newsy/karolina-
pilarczyk,p1178532600  

 

Radio Świnoujście: 

https://
www.radioswinoujscie.pl/
karolina-pilarczyk-drifting-
moze-byc-naprawde-
podniecajacy-a-ponadto-
poprawia-nasze-
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Radio Wnet: https://
www.radioswinoujscie.pl/karolina-
pilarczyk-drifting-moze-byc-
naprawde-podniecajacy-a-ponadto-
poprawia-nasze-umiejetnosci-na-
drodze/ 

wpolsce.pl

https://youtu.be/
PjHN7wK0ymM   

 

Pokaz kolekcji Susan Swimmer: 

https://www.kozaczek.pl/galeria/pieczonka-
koroniewska-kaczorowska-i-mnostwo-innych-
gwiazd-na-pokazie-bielizny-zdjecia/11/ 
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https://www.radioswinoujscie.pl/karolina-pilarczyk-drifting-moze-byc-naprawde-podniecajacy-a-ponadto-poprawia-nasze-umiejetnosci-na-drodze/
https://www.radioswinoujscie.pl/karolina-pilarczyk-drifting-moze-byc-naprawde-podniecajacy-a-ponadto-poprawia-nasze-umiejetnosci-na-drodze/
https://www.radioswinoujscie.pl/karolina-pilarczyk-drifting-moze-byc-naprawde-podniecajacy-a-ponadto-poprawia-nasze-umiejetnosci-na-drodze/
https://www.radioswinoujscie.pl/karolina-pilarczyk-drifting-moze-byc-naprawde-podniecajacy-a-ponadto-poprawia-nasze-umiejetnosci-na-drodze/
https://www.radioswinoujscie.pl/karolina-pilarczyk-drifting-moze-byc-naprawde-podniecajacy-a-ponadto-poprawia-nasze-umiejetnosci-na-drodze/
http://polsce.pl
https://youtu.be/PjHN7wK0ymM
https://youtu.be/PjHN7wK0ymM
https://www.kozaczek.pl/galeria/pieczonka-koroniewska-kaczorowska-i-mnostwo-innych-gwiazd-na-pokazie-bielizny-zdjecia/11/
https://www.kozaczek.pl/galeria/pieczonka-koroniewska-kaczorowska-i-mnostwo-innych-gwiazd-na-pokazie-bielizny-zdjecia/11/
https://www.kozaczek.pl/galeria/pieczonka-koroniewska-kaczorowska-i-mnostwo-innych-gwiazd-na-pokazie-bielizny-zdjecia/11/


Rozmowa w Halo Polonia:  

https://halopolonia.tvp.pl/46034735/21012020-2220 

Wywiad dla mooveme.pl : 

https://mooveme.pl/karolina-pilarczyk-mysle-o-tych-ktorzy-we-mnie-wierza-i-to-
daje-mi-sile-wywiad/ 
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https://halopolonia.tvp.pl/46034735/21012020-2220
http://mooveme.pl
https://mooveme.pl/karolina-pilarczyk-mysle-o-tych-ktorzy-we-mnie-wierza-i-to-daje-mi-sile-wywiad/
https://mooveme.pl/karolina-pilarczyk-mysle-o-tych-ktorzy-we-mnie-wierza-i-to-daje-mi-sile-wywiad/


Wykład na konferencji 
„Corpoexit” 

Wywiad dla TVN24: 

Rozmowa z Superstacja 
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Wielki test TVP 

W styczniu ponownie ruszyła akcja jednego z partnerów Karoliny - Circle K - 
„Drogowe ABC” w której Karolina także zaangażowała w szereg medialnych 
działań.
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