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SEZON
2019
Gosia rozpoczęła sezon 2019 tradycyjnym startem
w 24-godzinnym wyścigu w Dubaju, tym razem w
klasie 991. Mimo startu w nowym aucie Polka
ponownie stanęła na podium, zajmując drugie
miejsce w klasie. Kolejne miesiące to walka o
miejsce w W Series. Walka zakończyła się
sukcesem - Gosia została jedną z 18 kobiet
zaproszonych do udziału w pierwszym sezonie tej
serii. W 2019 roku Gosia startowała również w
seriach takich jak ADAC GT Masters, Alpine Elf
Europa Cup, Mistrzostwach Polski Samochodów
Wyścigowych, a także tymczasowo powróciła do
kartingu w ROK Cup Poland.





Rok rozpoczął się najlepiej jak mógł - od 

wyjątkowego zwycięstwa, Inauguracja sezonu 

miała miejsce – już tradycyjnie – w Dubaju. W 

24- godzinnym wyścigu Gosia po raz kolejny 

stanęła na najwyższym stopniu podium w klasie 

991 z zespołem Molitor Racing Systems 

zasiadając za kierownicą Porsche 911 GT3 Cup.

ZWYCIĘSTWO
W 24H DUBAI



Ten sezon to dla Gosi przede 

wszystkim powrót do wyścigów GT. 

Rywalizowała w Alpine Europa Cup

– francuskiej serii wyścigowej, która 

swoją inaugurację miała w 2018 

roku. Wyścigi odbywały się na 

torach we Francji i Portugalii.

ÓSMA
W ALPINE



Ponadto Gosia ponownie bierze udział w 

Wyścigowych Samochodowych 

Mistrzostwach Polski zasiadając za sterami 

Seata Leon Racera oraz Porsche 911 GT3 Cup

w wyścigach długodystansowych. W tym 

roku, podczas czterech rund rozgrywanych 

na torze Poznań wywalczyła dwa tytuły Vice 

mistrzyni Polski.

VICE
CHAMPION



SEAT
LEON RACER



PORSCHE
911 GT3 CUP



Rok 2020 jest wyjątkowy dla nas 

wszystkich. Sytuacja globalna przyczyniła 

się do rozwoju dotychczas mniej aktywnych 

obszarów. Esport, zwłaszcza simracing, stał 

się bardzo popularny. W sezonie 2020 Gosia 

startowała z sukcesami w W Series Esports

League oraz gościnnie w Mistrzostwach 

Polski Digital Motorsport. Brała również 

udział w wielu innych wyścigach 

organizowanych na platformie iRacing, czy 

F1 2020.

E-SPORT
2020



































Dziękuję za uwagę

Do zobaczenia na torze!
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