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Szanowni Państwo,                    
na stronie internetowej Kongresu Polonii Amerykańskiej Zachodniej Florydy zamieszczamy artykuły i 
informacje o ciekawych i wyróżniających się przedstawicielach naszej polonijnej młodzieży. 

 
Dzisiaj prezentujemy sylwetkę studentki młodego polskiego pokolenia, która za osiągniecia w nauce i 
sporcie otrzymała ofertę studiów doktoranckich z N A S A  /The National Aeronautics and Space 
Adm./.  A to wielki sukces Elizo! Ta studentka to właśnie Eliza Gazda, córka Agnieszki i Mariusza 
Gazdów, która przyjechała z rodzicami do USA mając 10 lat w 2005 r. z minimalną znajomością jez. 
angielskiego, ale już po kilku latach zrealizowała program International Baccalaureate z wynikiem 
GPA:4.6 
 
Zdolna, ambitna Eliza już w Gulf High School wyróżnia się zainteresowaniami w przedmiotach 
ścisłych /fizyka, matematyka/ i osiągnieciami w sporcie, a zwłaszcza biegach długo-dystansowych. 
To Rodzice, jak podkreśla zawsze byli dla niej wzorcem i motywacją - mama w sporcie, tata w logice 
myślenia i umiejętności rozwiazywania technicznych problemów. 
 
Eliza wybiera kierunek studiów podobny do taty profesji Engineering Phisics i koncentracja w 
elektronice statków kosmicznych na Embry - Riddle Aeronautical University w Daytona. Kończy studia 
w 4-ry lata z postanowieniem dalszej nauki w dziedzinie fizyki kosmicznej 
Drugą jej pasją jest sport, który uprawia równolegle ze studiami i to w dyscyplinie biegów długo-
dystansowych. Biega w wielu maratonach, również w słynnym "Boston Maraton 2018”, który odbywał 
się w extremalnych warunkach atmosferycznych. 

 
Az trudno uwierzyć ze drobna sylwetka Elizy tyle potrafi, ale to przecież jej pasja. 
W czasie studiów bardzo dla niej ciekawych, ale na pewno trudnych i chyba mało popularnych dla 
kobiet realizuje szereg projektów naukowych oraz reprezentuje Uczelnię na konferencjach 
naukowych przedstawiając rozwiązania z rożnej perspektywy. Dzięki tym studiom poznaje szereg firm 
i dostaje oferty przyszłej pracy naukowej. Jedną z nich jest obecny Doktorat na Georgia Institute of 
Technology. 

 
Należy podkreślić ze nasza wspaniała, zdolna, pracowita i bardzo aktywna Eliza za wyniki w nauce i 
osiągniecia sportowe otrzymała wiele stypendiów od państwa i uczelni i tym samym częściowo 
odciążyła rodziców od kosztów finansowania jej studiów. Jej marzenia po zrobieniu doktoratu to praca 
przy akceleratorze cząstek w CERN w Szwajcarii  - ośrodku największych badan naukowych jej 
zainteresowań, a w przyszłości profesura i prasa w własnym laboratorium badan kosmicznych i 
fizycznych. 
 
Życzymy Tobie Elizo z całego serca realizacji tych zamierzeń i czujemy się dumni, że przyszły 
naukowiec badan kosmicznych jest pochodzenia polskiego. 

  

W imieniu członków Kongresu Polonii Amerykańskiej na Florydzie 
Elżbieta Gołębiewska MBA                             New Port Richey, FL    16.04.2019r 
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