
  The Great Orchestra of 
Christmas Charity (WOŚP) 
in three scenes   

As you know, Karolina is committed to every 
project with all her heart and, what is important, 
she is consistent in the implementation of her 
actions. 
She has been supporting WOŚP for years, so it 
couldn't have been different this year, and since 
she was invited to three projects related to 
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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/ 
6q92qy2 

KAROLINA CK PILARCZYK 
Although for many January is a time of slow entry into work after the Christmas and 
New Year's break, Karolina Pilarczyk started it at full speed! 
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collecting funds for the Great Orchestra of 
Christmas Charity, so she supported all these 
initiatives. 
Ambassador of Mini Moris charity auction, 
Rowing competition in the Cities Tournament 
and drift taxi during the Motoorkiestra 

In the Breakfast television PNŚ TVP2, 
Karolina Pilarczyk surprised the presenters, 
expressing doubts about the ecological aspect 

of electric cars. As we know, Karolina is a 
woman who always has her own opinion and is 
not afraid to raise even controversial issues. 
The material you can watch HERE
 
With fantasy and the self-confidence Karolina 
also co-hosted a radio show with Joanna 
Zientarska on Radio Zet, in which they were 
discussing - who the better driver is: a woman or 
a man. 
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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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qPb1-oqo2-GCcj.html  
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In January Karolina started a next edition of 
cooperation with the Police. Karolina became an 
Ambassador of social campaign to remind Poles 
to keep the appropriate speed on the roads. Soon 
will be a spot in TVs, with Karolina's 
participation. 
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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/
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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   

 

Susan Swimmer Fashion Show: 

https://www.kozaczek.pl/galeria/pieczonka-
koroniewska-kaczorowska-i-mnostwo-innych-
gwiazd-na-pokazie-bielizny-zdjecia/11/ 
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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/


Interview in Halo Polonia:  

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

Interview for 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/


Powerspech during 
conference  „Corpoexit” 

Interwiew for TVN24: 

Interwiew for 
Superstacja 
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TVP show  

In January also started the second edition of  "Road ABC". This is an initiative of 
Circle K and targets the children to educate them regarding road safety. Karolina is  
engaged in many media activities. 
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