
Pomimo pandemii jesteśmy dość silni, by pokonywać przeszkody. Bez względu na zaistniałą 
sytuację w Polakach drzemie hart ducha.  
Jedną z wielu Polek, które nie poddały się w czasie pandemii pokazując, że nie ma rzeczy 
niemożliwych, stała się najmłodsza ikona polskiego tenisa - Iga Świątek. Iga to 19-letnia 
zawodniczka urodzona w Warszawie. Została wychowana w sportowej rodzinie odnoszącej 
liczne sukcesy. Jej ojciec był olimpijczykiem, co zachęciło tym samym jego córki do podążania 
także sportową ścieżką kariery. W wieku 15 lat zaczęła odnosić coraz to liczniejsze sukcesy. 
Pierwszym z nich był zdobyty w 2016 roku Debiutancki Turniej Zawodowy w Sztokholmie. 
W 2020 roku sezon zaczęła udziałem w Australian Open. Jej najnowszym i największym 
osiągnięciem pomimo tak młodego wieku było zdobycie nagrody French Open w grze 
pojedynczej. To osiągnięcie przyniosło jej największy rozgłos i chlubę dla całej Polski. Ponadto 
Iga została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Andrzeja Dudę za zasługi 
sportowe i promocję kraju.  
Kolejną ikoną hartu ducha jest Maciej Musiałowski. Polski aktor, który uczył się na Wydziale 
Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona 
Schillera w Łodzi. Na ekranie zadebiutował rolą Ksawerego Kryńskiego w serialu TVN ,,Druga 
Szansa" w 2016 roku. Film, w którym zagrał główną rolę – „Sala samobójców. Hejter” - nie 
mógł być wyświetlany w kinach na wiosnę tego roku ze względu na pandemię i zamknięte kina. 
Dzięki premierze na internetowej platformie filmowej – mogło go obejrzeć jednocześnie bardzo 
wielu widzów na całym świecie. Film dostał nominację do Oscara, a za rolę w tym filmie 
Maciek Musiałowski zdobył nagrodę Tribeca Film Festival.   
Trzecią, ostatnią i najbardziej nam znaną osobą, jest absolwent naszej szkoły - Robert 
Lewandowski. 32-letni napastnik jest znany na całym świecie ze swoich osiągnięć i sukcesów. 
Aktualnie gra dla klubu Bayern Monachium i jest kapitanem polskiej drużyny piłkarskiej. 
Swoją przygodę ze sportem zaczął ucząc się w naszej szkole i grając w klubie Varsovia. Jego 
życie już wcześniej było usłane dużą ilością nagród, ale to właśnie podczas pandemii pokazał, 
że bez względu na zaistniałe sytuacje losowe, można osiągać coraz to liczniejsze 
sukcesy. Udowodnił to zdobywając Nagrodę Piłkarza i Napastnika Roku. 
Przytoczyliśmy tutaj tylko 3 przykłady Polaków, którzy wykazali się niezwykłą wytrwałością 
i zaangażowaniem podczas pandemii, jednakże – jesteśmy przekonani, że jest o wiele więcej 
osób, które mimo teraźniejszej sytuacji nie poddały się i wytrwale dążą do swoich celów. 
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