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Zmieniając język częściowo zmieniamy obraz świata.
Oglądając rzeczywistość przez pryzmat stereotypów nie dostrzegamy jej różnorodności. 
Zamykamy się też na poznanie innych ludzi. Nie powinniśmy czerpać wiedzy na temat 
drugiego człowieka z uprzedzeń utrwalonych w naszym języku.
Nieprzychylne skojarzenia, związane ze słowem „karzeł”, mogą utrwalać niepochlebne, 
nieprzyjazne, nieufne czy wręcz wrogie przeświadczenia i mylne wyobrażenia na temat 
ludzi niskorosłych.
Powinno się mówić o tym problemie, ponieważ może się to przyczynić do stopniowego 
przezwyciężania negatywnego aspektu zawartego w definicji słownikowej tego wyrazu. 
W konsekwencji może to też wspomóc działania przeciwstawiające się dyskryminacji,  
niechętnemu czy wręcz niesprawiedliwemu traktowaniu osób niskiego wzrostu. Język  
jest w przekazywaniu różnorakich stereotypów istotnym pośrednikiem.

Arkadiusz Pyć

Blokuje mnie to słowo. Usztywnia. Wytrąca z rozmowy, odpycha od tego, kto je wypowia-
da. Czasem zawstydza. Bo obnaża coś we mnie, odsłania moją słabość. Jakbym szła ulicą 
półnaga, bez majtek.
To niby tylko słowo. Ktoś je takie wymyślił, ktoś wprowadził do słownika. Niczyja wina, 
zwykła informacja, aby pojąć, na swój sposób zrozumieć. Ale to nie do końca tak.
Słowa mają moc, ranienia również. A wypowiedziane na głos uprzedmiotawiają i stygma-
tyzują. Tak jest właśnie w przypadku słowa na „k”. Ono sprowadza człowieka do rangi 
dziwnej istoty, która nie jest człowiekiem, bo od słowa „człowiek” jest niejako odklejana, 
wyodrębniana, w dosłownym rozumieniu inna. A to przecież nieprawda.
Dlatego warto mówić. Aby nie zapominać. Aby wiedzieć. Aby nie ranić kogoś nieświado-
mie. Bo żeby móc zrozumieć, trzeba się najpierw dowiedzieć. Trzeba wiedzieć, żeby nie 
ranić. I już.

Iga Zakrzewska-Morawek
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Nie lubię słowa „karłowatość”, mimo że nie byłam często nazywana karłem. 

Zajmuję się badaniami opinii społecznej i prowadzę fundację, którą założyłam w zeszłym 
roku. Nazywa się Fundacja Rodzic Nie Pęka. Pomagamy rodzicom, opiekunom mającym 
dzieci, u których stwierdzono wady genetyczne układu kostnego (w tym achondroplazję, 
osteochondrodysplazję), jak i samym dorosłym z tymi wadami. Pewnie nie byłabym w tym 
miejscu, w którym jestem, gdyby nie wychowanie moich rodziców, którzy nigdy nie dawa-
li mi forów z tego tytułu, że jestem niższa, czy pokrzywdzona przez los. Dlatego w swojej 
pracy postanowiłam skupiać się przede wszystkim na rodzicach, bo to od nich zależy, jak 
wychowają swoje dziecko i jak ono poradzi sobie z niepełnosprawnością w dorosłym życiu. 

Chciałabym na własnym przykładzie pokazać, że można nie mieć renty i można praco-
wać. Wzrost nie definiuje tego, kim jesteś. To nasze cechy, nasze umiejętności i wiedza 
decydują, czy tę prace dostaniemy. Nie można z góry zakładać, że jak wyjdę z domu, to 
ludzie będą się ze mnie śmiali. Nikt mnie nie lubi – to jest tak łatwo powiedzieć. Wymówek 
można znaleźć tysiące. Największa robota to praca nad sobą. Trzeba wziąć się w garść. 

Każdy ma prawo do miłości. Często jest tak, że niskorosły spotyka się z niskorosłą. Nie 
powinniśmy myśleć, że tylko u takiej osoby mamy szanse. Mówiąc o miłości, myślimy  
o relacji dwojga ludzi. O tym, czy ta osoba nas kocha i czy za 12-15 lat będziemy chcieli 
z nią dalej być. Nieważne czy jest niskorosła, czy jeździ na wózku, czy jest zupełnie zdrowa. 
Ważne, żebyśmy ją kochali, czuli się z nią dobrze, a przede wszystkim żyli w zgodzie ze sobą. 

Mam taką radę dla wszystkich czytających tę publikację, nie tylko niskorosłych. 
Dla każdego, u kogo jest widoczna jakaś cecha fizyczna i wzbudza zainteresowa-
nie. Kiedy ktoś się Tobie przygląda – po prostu się uśmiechnij i powiedz dzień dobry. 

Kasia ma 27 lat i 141 cm wzrostu



Kiedyś bardzo nie lubiłam określenia „karzeł”, źle mi się kojarzyło.  
Chyba większości ludzi źle się kojarzy. Dziś nie wywołuje u mnie nega-
tywnych emocji. Doszłam do wniosku, że nie ma w nim nic złego, to po 
prostu określenie osoby o niskim wzroście. Jeżeli nie mówi się tego słowa 
z pogardą, to ono nie brzmi źle.

Pracuję w biurze.

Od początku żyję z poczuciem, że muszę się bardziej przyłożyć i bardziej wykazać, żeby 
ludzie traktowali mnie normalnie i nie myśleli o mojej niepełnosprawności. Zawsze daję  
z siebie wszystko. Chcę pokazać, że mogę coś osiągnąć.

Moja babcia zawsze mówiła, że moja niepełnosprawność to wyróżnienie. Rodzina uczyła 
mnie, że to, że jestem inna oznacza, że jestem lepsza. Nie wyobrażam sobie innego życia. 
Czasami to wkurza, albo przeszkadza, jak nie można się gdzieś dostać, ale nie narzekam. 
Jest normalnie.

Jak się komuś coś nie podoba, to nie jest to moja wina, tylko tej osoby problem. Jak mnie 
nie akceptuje, to trudno. Chodząc po mieście widzę wiele pozytywnych reakcji na mój 
wygląd. Ktoś mi pomaga, ktoś się uśmiecha. Zaczepiają mnie ludzie, ale raczej właśnie 
pozytywnie.

Z achondroplazją można pracować zawodowo, można normalnie żyć.

Agnieszka ma 40 lat i 98 cm wzrostu



Nie lubię słowa „karzeł”. Wolę powiedzieć, że ktoś jest mały. Wkurza 
mnie, jak ktoś tak mówi, nawet zdrobniale. Nie cierpię tego. Moim zda-
niem ma charakter obraźliwy. Jest wulgarne. To tak, jak ktoś mówi na 
niewidomego „ślepy”.

Nie wstydzę się i bardzo lubię poznawać nowe osoby, to sama przyjemność.

Mam brata bliźniaka. Ma dysfunkcję wzroku. Pomagamy sobie nawzajem.

Problemem jest dobranie do wzrostu normalnych, nie dziecinnych, ubrań. 
Nie mogę kupić sobie butów, jakie mi się podobają, bo są za duże.
Przyzwyczaiłam się już do swojego wzrostu, nie czuję się chora. 
Daję sobie radę sama i jest dobrze. Nie mam innych dysfunkcji i żyję normalnie.
Wszędzie się zmieszczę i nie potrzebuję dużo miejsca.
Kiedyś kolega mówił, że małe jest piękne, ale to chyba zależy od gustu chłopaków.

My, osoby niepełnosprawne, strasznie nie lubimy litości. Trzeba naturalnie podchodzić do 
takiej osoby, jak do zdrowej. Ja to wyczuwam, że ktoś nie wie, jak się zachować, albo co 
powiedzieć. To, że jesteśmy niepełnosprawni nie oznacza, że jesteśmy inni. Jesteśmy tacy 
sami. Każdy człowiek ma jakieś dysfunkcje, słabości.

Agata ma17 lat i 130 cm wzrostu



„Karzeł” to bardzo obraźliwe słowo. Nie wiadomo, jak to traktować.  
Lepiej powiedzieć: osoba z niskorosłością, osoba o niedużym wzroście. 
 
Pracowałem w sądzie na stażu. Byłem bardzo zadowolony, fajna atmosfera.
Nie lubię siedzieć bezczynnie. Lubię jeździć rowerem. W ubiegłym roku zrobiłem prawie 
1500 km w 3 - 4 miesiące. Interesuję się na co dzień komunikacją miejską. Autobusy, roz-
kłady jazdy, przydział do odpowiedniej linii.

W dzieciństwie moja niepełnosprawność przeszkadzała mi.
Myślałem, że jedni rosną szybciej, inni wolniej. Myślałem, że im dorównam albo ich prze-
rosnę.
Koledzy pokazywali mi, że jestem inny.
Byłem wyśmiewany.
Teraz już jest lepiej. Ludzie traktują mnie normalnie, okazują sympatię, gdy trzeba troskę. 

Najważniejsze, żeby iść przed siebie.
Realizować swoje plany, nie poddawać się.

Andrzej ma 26 lat i 135 cm wzrostu



Zdarzało się, że kiedy ktoś chciał mi zrobić przykrość, zepsuć dobre 
samopoczucie to miał słowo „karzeł” pod ręką. Nie lubię tego sło-
wa. To tak, jakby odmawiać mi – jako niewątpliwie osobie ludzkiej 
– człowieczeństwa. Coś jakby ani człowiek, ani zwierzę, tylko „karzeł”. 

W tej chwili udzielam się tylko i wyłącznie artystycznie. Nie pracuję nigdzie na etacie.  
Pracuję z agencją cyrkową Mimello.
Niektórzy ludzie myślą, że mój wzrost idzie w parze z umysłem. Zauważyłem, że ludzie nie 
siadają obok mnie w autobusie, chociaż jest wolne miejsce. Jakby się mnie obawiali, albo 
wstydzili. To nawet trochę lepiej, bo mam wtedy wygodniej. W liceum na początku nikt 
się ze mną nie chciał kolegować, siedziałem sam w ławce. Potem, jak mnie poznali, to nie 
mogłem się odgonić. Było fantastycznie.

Problem tkwi w nas, w środku. Wydaje nam się, że wszyscy nam się przyglądają i wszyscy 
się śmieją, ale to jest nieprawda. Jak my się będziemy tak nastawiać, to tak się będziemy 
czuć. To, co zrobimy, zależy tylko od nas. Zastanawianie się nad tym i płakanie nad sobą 
nic nie da. Nie warto.

Zawdzięczam moim rodzicom to, kim teraz jestem. Oni nigdy nie traktowali mnie ulgowo. 
Nie byłem pod parasolem, wszystko robiłem tak, jak reszta rodzeństwa.

Cieszę się, że nie potrzebuję niczyjej pomocy. Mogę chodzić czy jeździć, gdzie chcę i to jest 
najważniejsze. Nie mam i nigdy nie miałem mebli dostosowanych do siebie. Trzeba po coś 
sięgnąć, to przystawiam krzesło i tyle.

Nie chciałbym urosnąć. Być może nie miałbym takiej pracy artystycznej, a bardzo to lubię. 
Przysięgam, że gdyby była jakaś czarodziejska różdżka, to musiałbym się zastanowić.

Arek ma 40 lat i 128 cm wzrostu  



To słowo mogłoby wyglądać inaczej. Brzmi jakby ktoś chciał cię upoko-
rzyć. Dla mnie to nie jest obraza, ale jeśli będziesz mniej używał tego 
określenia, to będzie fajnie. Bo ja nie mówię do ciebie wielkoludzie, 
masz wielki brzuch, jesteś łysy, masz zakola, krzywy nos. Ja wolę, żeby 
ktoś do mnie mówił, „krutki”. Ja nie jestem ogórek, jestem „krutki” przez 
u zwykłe.

Dojrzewanie to był dla mnie najgorszy okres. Widzisz, jak te drzewa wokoło ciebie  
rosną, wiatr hula, a ty stoisz i obserwujesz. Nie ma cię w tym hulaniu wiatru. Życie biegnie 
przed tobą cały czas. Chcesz dołączyć, ono ucieka. Chciałem robić to, co rodzeństwo, to, co  
koledzy ze szkoły. Najpopularniejszą zabawą wśród kolegów była gra w piłkę. Nie było 
dla mnie miejsca ani na bramce, ani w ataku. Nie miałem dziewczyny, nie chodziłem na 
zabawy. Doszło do tego, że miałem już swój własny samochód, ale brakowało mi celu, nie 
miałem gdzie jechać.

Później było coraz lepiej. 
Bracia zawsze powtarzają, że niby mały, krótki, ale wariat. Więcej miał kobiet, niż oni, 
 którzy po zabawach chodzili. Obaj bracia mają po 190 cm. Obaj mówią to samo: jakby dało 
się, to by po te 20 cm każdy oddał.
Jestem szczęśliwy. Mam dom, pracę, żonę, dzieci. Jestem z nich dumny. I oni ze mnie.  
Tak myślę.
To jest dla mnie najważniejsze.
Dajemy sobie radę. Ja i moje dzieci. Będę ich w tym przekonaniu utwierdzał, że to nie jest 
choroba, to jest „inna rasa”. Ktoś jest żółty, czarny, czerwony, biały, a ja jestem „krutki”.

Chciałbym, żeby mój syn zrobił więcej niż ja. Więcej szkół ukończył, poznał jeszcze ciekaw-
szych ludzi. Przede wszystkim, żeby mógł wybierać sam, tak jak ja mogłem.

Kuba ma 7 lat i 101 cm wzrostu
Krzysztof ma 46 lat i 140 cm wzrostu





Oni są ludźmi, mają imiona, tylko trochę inaczej wyglądają. „Karzeł” 
brzmi szorstko i pejoratywnie. Nie lubię tego słowa. Nie chciałabym, 
żeby tym słowem określany był w przyszłości mój syn. Fajnie byłoby 
jakoś to zastąpić. Chociażby określeniem „niskorosły”. Albo po prostu 
„nieduży”.

Dominik jest bardzo żywiołowy, uśmiechnięty, psotny, spostrzegawczy, ciekawy świata. 
Nie mówi. Właściwie nie mówi w języku polskim. 
Mówi gestami, oczami, ruchami, dźwiękami.

Pojawienie się Dominika stało się bodźcem dla mnie, żeby robić to, co zawsze chciałam – 
pisać. On dał mi odwagę, żeby odnaleźć siebie. To ma swoje dwie strony. Uciekłam w świat 
fantazji i świat wyparcia, bo długo nie chciałam widzieć choroby w chorobie. Pisałam, że 
achondroplazja to nie choroba, to styl życia, ponieważ na tamten moment to pozwalało 
mi przeżyć. Stworzyłam fikcję nie tylko w książce, ale i w swojej głowie. Taki mechanizm 
obronny.

Nie chciałam widzieć tego, czego doświadczałam; choroby i dysfunkcji. Dlatego do dziś 
słowo „choroba” zastępuję słowem „inność”. Po pierwsze: lepiej brzmi. Po drugie: kojarzy 
się z czymś, co fascynuje i zdumiewa. Wnikasz, bo czujesz, że tam musi być coś więcej.  
Nie tylko choroba, która ciągnie za sobą rodzaj współczucia, wykluczenia i lęku.

Dominik uczy mnie i czyni mądrzejszą, pełniejszą, fajniejszą – tak to widzę. Mam ochotę 
być dla niego lepsza.

Kiedy Dominik miał 3 lata, to już było po wydaniu książki i wydawało mi się, że oswoiłam 
achondroplazję, dostaliśmy kolejną diagnozę. Autyzm. Kolejne bum.
Bywały momenty trudne, bo i autyzm jest trudny. Dziecko nie mówi, ale krzyczy i płacze,  
a ty nie rozumiesz. Nie wiesz, o co chodzi. To jest jak obcy język, którego musisz się  
nauczyć. Od podstaw.

Ciągle uczę się akceptacji. Siebie, dziecka, sytuacji. Chodzi o to, że musisz nauczyć się  
kochać dziecko, które nie jest takie, jakie oczekiwałaś, że będzie. Nauczyć się zamieniać 
własne oczekiwania na zwykłą, codzienną miłość. Taką po prostu. To nie jest łatwe. 

Czasem tej miłości trzeba się uczyć.
Akceptacja według mnie nie jest czymś stałym.
To nieustający proces.

Na co dzień staram się nie wybiegać za bardzo w przyszłość. Życie potrafi zaskakiwać.  
Jedyne czego chcę, bez względu na wszelkie diagnozy, to widzieć mojego syna uśmiech-
niętego. Chciałabym, żeby był szczęśliwy. Wyobrażam go sobie jako pięknego i szczęśli-
wego chłopaka.

Dominik ma 5 lat i około 82 cm wzrostu
Iga, mama Dominika



Nie lubię słowa „karzeł” i za każdym razem, jak słyszę, że ktoś go używa 
tłumaczę, że jest ono określeniem odbieranym przez osoby z diagnozą 
Sebastiana jako obraźliwe.
W moim odczuciu ludzie używają tego słowa, bo brakuje im wiedzy  
i lepszego słownictwa. Jak powiem komuś, że mój syn ma niskorosłość, 
to niewiele to chyba ludziom powie. Ze słowem „karzeł” ludzie mają 
bardziej konkretne skojarzenia.
Sebastianowi to chyba jeszcze obojętne, bo nie spotkał jak dotąd niko-
go, kto by go tak nazywał. 

Sebastian nie jest przewrażliwiony na punkcie swojego wyglądu.
Nie myśli o tym tak bardzo, bo w szkole nigdy nie był wyśmiewany.
Ma bardzo dużo kolegów, jest lubiany.

Mój mąż od początku mówił, że gdyby Sebastian nie miał achondroplazji, to nie byłby 
Sebastian.
Zawsze traktowaliśmy go tak samo jak brata.
Nigdy nie mówiliśmy, że nie może czegoś robić, bo jest za mały. 
Nie skupia się na tym, że nie może. Może tylko w inny sposób.

Sebastian ma 12 lat i około 130 cm wzrostu
Agnieszka, mama Sebastiana



Słowo „karzeł” to określenie potoczne. Ale jest też po części obraźliwe. 
Nie używam go, ale zaczynam Jaśka z nim oswajać. Tak naprawdę, czy 
on będzie karłem, czy będzie człowiekiem z achondroplazją to i tak nie 
dostanie do bankomatu czy kasownika, czy w sklepie nie dosięgnie do 
półki. Nie ma drabinek, które można wykorzystać. Ważniejsze jest BHP. 

Kiedyś jeden doktor powiedział mi, że Jasio jest chłopcem o wielkim sercu, słabej odpor-
ności, ale wielkiej chęci do życia.

Postanowiłam, że nie pozwolę, żeby zaszufladkować i izolować to dziecko. Chodziłam po 
wszystkich możliwych placach zabaw, żeby inne dzieci go zobaczyły. Ku mojemu zasko-
czeniu dzieci nie miały problemu z akceptacją osoby niepełnosprawnej. Może dzięki temu, 
że latałam po tym osiedlu i zapoznawałam go ze wszystkimi, sprawiło, że Janek jest bardzo 
otwartą osobą, sporo osób ma wokół siebie, które chcą mu pomóc. To dla matki jest coś 
najwspanialszego, kiedy zaciera się ta granica niepełnosprawności z pełnosprawnością. 

W tym momencie widzę, że tak jak on rośnie, tak też rośnie nasz pogląd na postrzeganie 
tego wszystkiego. Nieduzi jeżdżą samochodami, mają firmy, są tacy jak my. To tylko nam 
się wydaje, że są inni. To jest budujące, przez cały czas uczę się i dojrzewam.
Bardzo mnie boli, że ci ludzie są troszeczkę zamknięci.
Technika i pędząca do przodu cywilizacja na szczęście bardzo im pomagają.

Mój mąż bezgranicznie toleruje i kocha Jaśka. Ojciec jest dla niego autorytetem i funda-
mentem. Te relacje są bardzo pozytywne.
 
Obserwuję moje dziecko. Zastanawiam się, w którym kierunku pójdzie. Obecnie marzy  
o założeniu sklepu zoologicznego. Co będzie dalej, zobaczymy...
 
Jak na niego patrzę, widzę 12-latka zamkniętego w ciele 3-latka. Dorosły duchem, a mały 
ciałem. Pozwoliłam mu być takim, jaki jest. Dziś mogę powiedzieć, że mimo niepełno-
sprawności moje dziecko jest szczęśliwe a co za tym idzie, ja też jestem szczęśliwa.

Jasiek ma 12 lat i 108 cm wzrostu
Anna, mama Janka



Słowo „karzeł” to określenie pejoratywne. Wolę mówić „mali ludzie”. 

Tadzio jest bardzo towarzyski. Dobrze funkcjonuje w środowisku. 
Jestem pełna podziwu dla mojego dziecka.

Kiedy Tadek narzeka na swoją sytuację, zawsze mu mówię: „Popatrz syneczku, masz 
achondroplazję i świetnie jeździsz na nartach. Mama jest zdrowa, pełnosprawna i odstra-
sza wszystkich na stoku”.
Jest rozsądny. Rozumie, że trafiło na niego, a mogło na każdego z nas.
Staramy się go wzmacniać, motywować i podkreślać, że  jest pełnowartościowym człowie-
kiem. Mój Tadek zawsze wiedział, że bardzo go kochamy i będziemy go wspierać niezależ-
nie od tego, co się wydarzy.
Bardzo boli mnie, kiedy ludzie wypowiadają się, że dziecko niepełnosprawne jest karą za 
coś.
Nie zgadzam się z tym. Czuję się wybrana, po prostu.
Kocham moje dziecko takie, jakie jest.

Chciałabym, żeby sobie radził w przyszłości.
Najważniejsze, żeby był szczęśliwy.
Chciałabym, żeby znalazł sobie kogoś na kim się oprze, żeby miał rodzinę taką jak nasza. 

Tadeusz ma 14 lat i 110 cm wzrostu
Joanna, mama Tadeusza



Polska nie prowadzi statystyk dotyczących epidemiologii niskorosłości. 
Można jedynie opierać się na przybliżonych szacunkach, określających licz-
bę osób niskorosłych. Ocenia się, że niedobór hormonu wzrostu występuje 
z częstością 1:4 000 do 1:10 000 przypadków w populacji, co dawałoby sto-
sunkowo szeroki przedział pomiędzy 3,8 tys. a 9,6 tys.
 
Najczęstsze przyczyny niskorosłości mają swoje podłoże genetyczne. 
Współcześnie wyróżniono około tysiąca chorób, które mogą skutkować  
niskorosłością.

Krążą opinie dotyczące słabszej adaptacji społecznej, niższego poziomu  
inteligencji, uzyskiwania niższych dochodów oraz mniejszej atrakcyjności, 
w szczególności mężczyzn, jako życiowych partnerów. Większość tych opinii 
nie jest potwierdzona przez obserwacje, czy wyniki badań.
Każda osoba niskorosła musi się mierzyć z problemami w funkcjonowaniu, 
które są bezpośrednio wynikiem niskiego wzrostu. Są to trudności ze znale-
zieniem odpowiedniego obuwia, ubioru, problem z dostosowaniem samo-
chodu czy roweru.

Badania pokazują, że osoby o niskim wzroście potrafią równie dobrze odna-
leźć się w życiu codziennym i funkcjonują tak samo dobrze jak inni, pełno-
sprawni członkowie społeczeństwa.



PODZIĘKOWANIA DLA

uczestników projektu, którzy podzielili się z nami swoimi historiami
pań: Ani, Joasi, Igi i Agnieszki 

 mam, które  opowiedziały nam historie swoich dzieci
Pawła Bajewa i Maksa Skrzeczkowskiego 

za organizację sesji fotograficznej



Obok Lublina pełnego młodości, zabawy i optymizmu jest też Lublin 
ludzi, którzy znaleźli się w trudnej życiowej sytuacji, wielokrotnie 
bez żadnej nadziei na przyszłość. Są wśród nich zarówno bezrobot-
ni, jak też osoby chore – przebywające w szpitalach, osoby starsze 
z Domów Opieki Społecznej, więźniowie, bezdomni, osoby niepeł-
nosprawne i uzależnione. Szczególną grupę wśród tych osób stano-
wią dzieci z biednych i patologicznych rodzin. Są to też emigranci  
i uchodźcy szukający lepszego życia poza swoją ojczyzną. Wszystkie 
te osoby, często przez nas niedostrzegane, ze swoim trudnym losem 
żyją obok nas w tym samym mieście. Wszyscy oni potrzebują naszej 
uwagi i empatii. Dlatego rozpoczęliśmy dokumentować ich życie.  
Zebrany materiał (zdjęcia, nagrania audio i wideo) wykorzystywany jest  
w programie edukacyjnym, który ma budować wśród odbiorców 
wrażliwość na problemy społeczne. Nie jesteśmy w stanie tymi dzia-
łaniami zmienić ich życia, ale opowiadając o nich, możemy okazać  

im szacunek.
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