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KRONIKA WYDARZE Ń 
(LIPIEC – GRUDZIEŃ) 

BRAZYLIA – MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NO ŻNEJ 

Od 12 czerwca do 13 lipca 2014 roku rozgrywane były w Brazylii XX Mis-
trzostwa Świata w Piłce Nożnej (Brazylia już po raz drugi była gospodarzem tego 
sportowego wydarzenia). Tytuł najlepszej drużyny zdobyły Niemcy, które w finale 
spotkały się z Argentyną. Drużyna Brazylii zajęła ostatecznie czwarte miejsce – 
przegrywając mecz o trzecie miejsce z Holandią. Do ćwierćfinałów mistrzostw do-
szły cztery drużyny latynoamerykańskie (oprócz wymienionych również Kolumbia 
i Kostaryka) i cztery europejskie (Belgia i Francja). 

W mistrzostwach wzięły udział 32 drużyny, a mecze rozgrywane były na 
12 stadionach. Największy (mogący pomieścić niemal 75 000 widzów) to słynny 
stadion Maracanã w Rio de Janeiro, zaś najmniejszy (40 000 widzów) powstał 
w nadatlantyckim mieście Natal.  

Mimo że Brazylia wybrana została gospodarzem mistrzostw już w 2007 
roku, stan przygotowań do końca budził niepokój władz FIFA. Tym bardziej że 
przygotowaniom towarzyszyły niepokoje społeczne, a niekiedy dochodziło wręcz 
do starć z policją. Brazylijczycy protestowali przeciwko nadmiernym wydatkom na 
stadiony i infrastrukturę mundialową. Żądali przeznaczenia tych środków na dofi-
nansowanie oświaty i służby zdrowia. Według szacunków koszt organizacji mun-
dialu sięgnął 13,6 mld USD. Oficjalna cena biletów na finał kształtowała się na po-
ziomie 440-990 USD. 

BRAZYLIA – TRAGICZNA ŚMIER Ć KANDYDATA NA  PREZYDENTA 

EDUARDA  CAMPOSA 

13 sierpnia, w katastrofie samolotu zginął przywódca Socjalistycznej Partii 
Brazylii (PSB) Eduardo Campos. Do tego tragicznego zdarzenia doszło w momen-
cie, gdy mały, prywatny odrzutowiec, lecący z Rio de Janeiro do Guarujá w stanie 
São Paulo rozbił się w centrum miasta Santos, kilka kilometrów od docelowego lot-
niska. Prawdopodobną przyczyną wypadku były złe warunki pogodowe; chwilę 
przed katastrofą pilot zgłaszał kontrolerom lotu bardzo złą widoczność. 

49-letni polityk, Eduardo Campos był kandydatem w październikowych 
wyborach prezydenckich z ramienia PSB, występującej w koalicji z ruchem Rede 
Sustentabilidade, kierowanym przez znaną działaczkę ekologiczną i byłą minister 
środowiska w rządzie Luli, Marinę Silvę. Eduardo Campos był dwukrotnie guber-
natorem stanu Pernambuco, gdzie cieszył się olbrzymią popularnością (w 2000 ro-
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ku, gdy starał się o reelekcję, uzyskał poparcie 80% mieszkańców). W latach 2004-
2005 pełnił funkcję ministra nauki i technologii w rządzie Luiza Inácio Luli da Si-
lvy. To właśnie jemu przypisuje się modernizację brazylijskiego programu badań 
kosmicznych oraz programu rozwoju energii nuklearnej. 

Eduardo Campos uważany był za jednego z najskuteczniejszych polityków 
swojego pokolenia. W wyścigu wyborczym, według sondaży opinii publicznej, cie-
szył się poparciem około 9% obywateli i zajmował trzecie miejsce w rankingu, po 
starającej się o reelekcję Dilmie Rousseff z rządzącej od 2003 roku Partii Pracują-
cych (PT) i Aécio Nevesie – reprezentancie Brazylijskiej Partii Socjaldemokratycz-
nej (PSDB). 

MEKSYK – ZAMIESZKI W STANIE GUERRERO 

26 września, podczas protestów przeciwko reformie edukacyjnej, do jakich 
doszło w mieście Iguala w stanie Guerrero, w niewyjaśnionych okolicznościach za-
ginęła grupa 43 studentów kolegium nauczycielskiego w Ayotzinapa, które kształci 
młodzież na przyszłych nauczycieli w wiejskich szkołach podstawowych. Począt-
kowo los zaginionych był nieznany, jednak w miarę upływu czasu zaczęły wycho-
dzić na jaw okrutne okoliczności ich zaginięcia. Prawdopodobnie studenci zostali 
zamordowani, a ich zwłoki spalone przez grupy związane z kartelami narkotyko-
wymi. W kolejnych tygodniach w stanie Guerrero odkryto około 30 masowych 
grobów. Za śmierć tych osób Meksykanie obarczają odpowiedzialnością lokalnych 
polityków i skorumpowanych policjantów, których oskarża się o sprzyjanie zorga-
nizowanym grupom przestępczym.  

W związku z niezadowoleniem ze sposobu prowadzenia śledztwa, w stanie 
Guerrero doszło do zamieszek i protestów; w stolicy stanu, Chilpancingo protestu-
jący zebrali się przed budynkiem Kongresu stanowego i wznosili okrzyki antyrzą-
dowe. Doszło nawet do próby podpalenia tego budynku. Z kolei w oddalonej o oko-
ło 100 km Iguali manifestujący zaatakowali lokalną siedzibę rządzącej Partii Rewo-
lucyjno-Instytucjonalnej.  

Swojego wsparcia udzielił protestującym prezydent Meksyku Enrique Peña 
Nieto, który spotkał się z rodzinami zaginionych i obiecał działania na rzecz zwięk-
szenia skuteczności śledztwa prowadzonego w sprawie zaginionych. 

Obchody rocznicy Rewolucji Meksykańskiej, przypadające na 20 listopada, 
zdominowane zostały przez solidaryzujących się z rodzinami zaginionych Meksy-
kanami, którzy, według nieoficjalnych szacunków, w liczbie około 100 000 osób, 
przybyli do stolicy kraju na marsze i manifestacje w obronie demokracji. 

Mimo obietnic prezydenta kraju, dopiero w grudniu zidentyfikowano ciało 
jednego z zaginionych; jego szczątki, wraz ze zwęglonymi szczątkami innych ofiar, 
zostały odnalezione na wysypisku śmieci w niewielkiej miejscowości Cocula, 
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w stanie Guerrero. Do zamordowania 43 zaginionych i spalenia ich zwłok  przyzna-
li się członkowie grupy przestępczej Guerreros Unidos. 

BRAZYLIA – WYBORY PREZYDENCKIE I PARLAMENTARNE  

5 października odbyła się w Brazylii pierwsza tura wyborów prezydenckich 
i parlamentarnych. Spośród jedenastu kandydatów do najwyższego urzędu w pań-
stwie, na największe poparcie mogło liczyć trzech: dotychczasowa prezydent, 
przedstawicielka Partii Pracujących (PT) Dilma Rousseff, były gubernator stanu 
Minas Gerais Aecio Neves kandydujący z ramienia Brazylijskiej Partii Socjalde-
mokratycznej (PSDB) oraz była minister środowiska w rządzie Luiza Inácio Luli da 
Silvy, Marina Silva reprezentująca Brazylijską Partię Socjalistyczną (PSB). 

W pierwszej turze wyborów największą liczbę głosów (41,59%) zdobyła 
Dilma Rousseff, na drugim miejscu znalazł się Aecio Neves (33,55%), a na trzecim 
– Marina Silva (21,32%). Ponieważ żaden z kandydatów nie zdobył wystarczającej 
liczby głosów w pierwszej turze, na 26 października zaplanowano drugą turę wybo-
rów. 

Mimo przekazania przez Marinę Silvę swego poparcia kandydatowi opo-
zycji, w drugiej turze, niewielką przewagą wygrała Dilma Rousseff, która zdobyła 
51,64% głosów, podczas gdy jej przeciwnik – 48,36%.  

Wyniki wyborów oznaczają, że Partia Pracujących, sprawująca władzę od 
2003 roku (tj. od pierwszej kadencji Luiza Inácio Luli da Silvy), nadal cieszy się 
największym zaufaniem społeczeństwa. Frekwencja wyborcza wyniosła 80,61%.  

Ekonomiści są zgodni, że druga kadencja będzie znacznie trudniejsza dla 
prezydent Rousseff. W pierwszym rzędzie oczekuje się od niej radykalnych zmian 
w systemie podatkowym, działań na rzecz ograniczenia korupcji, a przede wszyst-
kim intensyfikacji działań na rzecz wyższej dynamiki wzrostu gospodarczego – 
m.in. poprzez otwarcie Brazylii na rynki zagraniczne. 

Zaprzysiężenie prezydent elekt odbędzie się 1 stycznia 2015 roku. 
W wyborach do Senatu PT uzyskała 14 mandatów, PSDB – 12, zaś PSB – 

14. W 512-osobowej izbie niższej parlamentu partia prezydent elekt zapewniła 
sobie 83 mandaty, PSDB – 53, zaś PSB – 32. 

BOLIWIA – WYBORY PREZYDENCKIE I PARLAMENTARNE  

12 października odbyły się w Boliwii wybory prezydenckie i parlamentar-
ne. Oprócz prezydenta i wiceprezydenta, prawie 6 milionów Boliwijczyków wybie-
rało również 36 senatorów i 130 deputowanych. 

W wyborach wystartowało pięciu kandydatów, jednak tylko dwóch mogło 
liczyć na szersze poparcie Boliwijczyków. Był to dotychczasowy prezydent Evo 
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Morales oraz przedstawiciel centroprawicowej partii Jedności Demokratycznej 
(UD), 56-letni ekonomista i wpływowy przedsiębiorca Samuel Doria Medina.  

Starający się po raz trzeci o urząd prezydenta, przedstawiciel lewicowego 
Ruchu na rzecz Socjalizmu (MAS), Evo Morales mógł wystartować w tych wybo-
rach, mimo że konstytucja z 2009 roku dopuszcza jedynie możliwość sprawowania 
urzędu przez dwie kadencje. Stało się tak dzięki orzeczeniu Sądu Najwyższego, 
który uznał, że pierwszej kadencji Evo Moralesa (2006-2009), przypadającej na 
okres sprzed uchwalenia nowej konstytucji, nie należało uwzględniać. I zgodnie 
z sondażami opinii publicznej, to właśnie on triumfował zdobywając 61,36% gło-
sów, zaś jego kontrkandydat zdobył 24,23% głosów. Tym samym 55-letni Evo Mo-
rales stał się najdłużej sprawującym władzę prezydentem Boliwii. 

Prezydencki Ruch na rzecz Socjalizmu zdobył 88 mandatów w Izbie Depu-
towanych, Partia Demokratyczno-Chrześcijańska – 10, zaś Jedność Demokratyczna 
– 32 mandaty. Również w Senacie, najsilniejszą partią jest MAS (25 senatorów), na 
drugim miejscu uplasował się UD (9), zaś na trzecim PDC (2). 

Podstawę dochodów Boliwii stanowi obecnie, znacjonalizowany w 2006 
roku, przemysł wydobywczy (gaz ziemny i ropa naftowa), który generuje 35% do-
chodów państwa, co pozwala prezydentowi finansować liczne programy socjalne. 
W swoim wystąpieniu, po ogłoszeniu wyników wyborów, Evo Morales zadedyko-
wał swoje zwycięstwo Fidelowi Castro, zmarłemu w 2013 roku Hugonowi Chave-
zowi oraz wszystkim „narodom, które walczą przeciwko kapitalizmowi”. 

URUGWAJ – WYBORY PREZYDENCKIE I PARLAMENTARNE  

26 października w Urugwaju odbyły się wybory prezydenckie i parlamen-
tarne. Do głosowania uprawnionych było 2,6 mln Urugwajczyków, którzy oprócz 
prezydenta i wiceprezydenta wybierali również członków parlamentu. 

O fotel prezydencki walczyło siedmiu kandydatów, z których na znaczącą 
liczbę głosów liczyć mogło trzech z nich, w tym były prezydent kraju (urzędujący 
w latach 2005-2010) Tabaré Vázquez, przedstawiciel rządzącej lewicowej koalicji 
Frente Amplio (FA), były przewodniczący Izby Reprezentantów Luis Lacalle Pou, 
reprezentujący Partię Narodową (PN) oraz Pedro Bordaberry z konserwatywnej 
Partii Colorado. Cieszący się dużą popularnością dotychczasowy prezydent José 
Mujica z Frente Amplio nie mógł ubiegać się o drugą kadencją z rzędu. 

Ze względu na fakt, że głosowanie w Urugwaju jest obowiązkowe, fre-
kwencja wyborcza była wysoka i wyniosła 90,50%.  

W pierwszej turze największą liczbę głosów zdobył 74-letni Tabaré 
Vázquez – 47,81%, zaś na drugim miejscy uplasował się Luis Lacalle Pou – 
30,88%, trzeci kandydat, Pedro Bordaberry uzyskał 12,89%. Jako że żaden z kan-
dydatów nie uzyskał wymaganej większości 50% głosów, druga tura wyborów od-
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była się 30 listopada. Wygrał faworyt tych wyborów, Tabaré Vázquez zdobywając 
poparcie 56,60% obywateli, natomiast jego kontrkandydat Luis Lacalle – uzyskał 
43,38% głosów. 

Lewicowa koalicja Frente Amplio, rządząca w Urugwaju od dziesięciu lat 
zyskała szerokie poparcie dzięki wprowadzanym reformom wolnorynkowym przy 
jednoczesnym dbaniu o rozwijanie programów socjalnych, co spowodowało po-
prawę sytuacji ekonomicznej kraju. Ponadto za czasów rządów dotychczasowego, 
cieszącego się 65% poparciem społecznym prezydenta José Mujiki, parlament zale-
galizował przerywanie ciąży, małżeństwa osób tej samej płci i legalną sprzedaż ma-
łych ilości narkotyków. 

26 października odbyły się również wybory parlamentarne. Urugwajczycy 
wybierali 99 deputowanych oraz 30 senatorów. Mimo niekorzystnych sondaży, 
Frente Amplio zachował niewielką przewagę w izbie niższej, zdobywając 50 man-
datów, natomiast drugie miejsce zajęła Partia Narodowa – zapewniając sobie 
32 mandaty, zaś na trzecim miejscu uplasowała się Partia Colorado – wprowadzając 
13 deputowanych do parlamentu. W Senacie Frente Amplio zapewnił sobie 
15 miejsc, Partia Narodowa – 10, zaś Partia Colorado – 4 senatorów.  Jednego sena-
tora wprowadziła do Senatu Partia Niezależna (PN). 

Uroczyste zaprzysiężenie nowo wybranego prezydenta przewidziane jest 
na 1 marca 2015 roku. 

USA/REGION – ZAPOWIED Ź LEGALIZACJI POBYTU DLA NIELEGALNYCH 

IMIGRANTÓW  

20 listopada rząd USA poinformował, że na mocy ogłoszonych przez pre-
zydenta Baracka Obamę dekretów, prawie 5 mln nielegalnych imigrantów otrzyma 
trzyletnią ochronę przed deportacją. Szacuje się, że na terenie USA przebywa 
11,3 mln nielegalnych imigrantów, z których ponad 66% to Meksykanie. Reforma 
prawa imigracyjnego zaproponowana przez prezydenta Obamę objąć miałaby tylko 
osoby niekarane, które przebywają na terenie USA co najmniej pięć lat i mają dzie-
ci urodzone w USA. Ponadto, aby otrzymać pozwolenie na pobyt czasowy niele-
galni imigranci powinni mieć uregulować kwestie podatkowe i wykazać się znajo-
mością języka angielskiego. Jednocześnie, aby powstrzymać napływ kolejnych 
imigrantów, większymi karami byłyby obłożone przedsiębiorstwa zatrudniające 
osoby nieposiadające zezwolenia na pracę. Prezydent ogłosił również chęć wyda-
wania pozwoleń na pracę obcokrajowcom-absolwentom amerykańskich uczelni 
technicznych.  

Propozycje prezydenta napotkały silny opór w Kongresie. Mający w nim 
większość republikanie oskarżają Baracka Obamę o przekroczenie przysługujących 
mu uprawnień.  
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WENEZUELA /USA – SANKCJE USA WOBEC PRZEDSTAWICIELI 

WŁADZ  WENEZUELI  

10 grudnia Izba Reprezentantów USA przegłosowała projekt ustawy na-
kładającej sankcje na wysokich funkcjonariuszy rządu Wenezueli, których Stany 
Zjednoczone obarczają odpowiedzialnością za łamanie praw człowieka, w tym za 
śmierć 43 i areszt nałożony na 3 000 uczestników demonstracji, które miały miejsce 
w początkach 2014 roku. Wcześniej projekt ten został już zaaprobowany przez Se-
nat. Debata nad możliwymi sankcjami wobec rządu Nicolasa Maduro trwała trzy 
miesiące. Wśród nałożonych sankcji znalazło się cofnięcie wiz dla wysokich funk-
cjonariuszy państwowych, zamrożenie kont i aktywów w bankach amerykańskich 
oraz zakaz prowadzenia działalności gospodarczej z przedsiębiorstwami amery-
kańskimi. 

Uchwalone przez Parlament Stanów Zjednoczonych sankcje są konsekwen-
cją niedemokratycznych działań władz Wenezueli w obliczu antyrządowych zamie-
szek. Zaczęło do nich dochodzić na przełomie stycznia i lutego 2014 roku w związ-
ku ze złą sytuacją gospodarczą w kraju, której najwidoczniejszym efektem była 
bardzo wysoka (ponad 50-procentowa) inflacja, a także gwałtowny wzrost przes-
tępczości. Do eskalacji konfliktu doszło w momencie, gdy policja zdecydowała się 
na brutalne stłumienie zamieszek, których skutkiem były ofiary śmiertelne. 

Prezydent Nicolás Maduro skrytykował działania rządu USA i określił je 
jako „bezczelne imperialistyczne sankcje”. 

KUBA – CHINY PRZYZNAJ Ą FIDELOWI CASTRO POKOJOWĄ NAGRODĘ 

KONFUCJUSZA 

Były prezydent Kuby Fidel Castro został laureatem Pokojowej Nagrody 
Konfucjusza – przyznawanej od 2010 roku i porównywanej z Pokojową Nagrodą 
Nobla. Chiny przyznały to wyróżnienie po raz pierwszy w 2010 roku, kiedy poko-
jowy Nobel przypadł w udziale, więzionemu w Chinach, dysydentowi Liu Xiaobo.  

Przywódca rewolucji kubańskiej został wyróżniony za swoją działalność na 
rzecz pokoju, a zwłaszcza za „powstrzymanie się od działań wojennych w sporze 
z USA”. W jego imieniu niewielką pozłacaną statuetkę przedstawiającą Konfucju-
sza odebrała w Pekinie grupa kubańskich studentów. Laureat nagrody otrzymuje 
również czek na około 14 tys. USD.  

W roku 2011 nagroda przyznana została prezydentowi Rosji, Władimirowi 
Putinowi. 
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PERU – SKARGA WŁADZ PERU NA DZIAŁANIA GREENPEACE 

Na początku grudnia rząd Peru oskarżył działaczy międzynarodowej orga-
nizacji pozarządowej Greenpeace o dewastację, znajdującego się od 1994 roku na 
liście dziedzictwa ludzkości UNESCO, kompleksu Nazca, czyli systemu linii, które 
oglądane z lotu ptaka przypominają kształtem zwierzęta, rośliny lub figury geome-
tryczne. Działacze Greenpeace umieścili na terenie kompleksu napis „Czas na 
zmiany. Przyszłość jest odnawialna” mając nadzieję, że w ten sposób zwrócą uwagę 
uczestnikom odbywającego się w tym czasie w Limie szczytu klimatycznego na 
problemy związane z pozyskiwaniem źródeł energii odnawialnej. 

Konsekwencją wystosowanego przez władze Peru protestu były przeprosi-
ny przedstawiciela organizacji za spowodowane przez napis uszkodzenia jednego 
z geoglifów. 

NIKARAGUA – PROTESTY PRZECIWKO BUDOWIE KANAŁU  

11 grudnia tysiące manifestantów wyszło na ulice Managui, stolicy Nika-
ragui, protestując przeciwko budowie kanału (alternatywnego dla Kanału Panam-
skiego), mającego połączyć oceany Atlantycki i Pacyfik. Demonstrujący wyrażali 
swój sprzeciw wobec planów przesiedlenia kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców 
z terenów, które będą zajęte pod budowę kanału oraz krytykowali zbyt niskie od-
szkodowania za wywłaszczane ziemie. 

Strona rządowa podtrzymała jednak swoją decyzję podkreślając, że konse-
kwencją uruchomienia kanału będzie dynamiczny wzrost gospodarczy i znacząca 
poprawa sytuacji na rynku pracy. Przewidywany koszt budowy to 50 mld USD. 
Prace rozpoczęły się 22 grudnia 2014 roku, a ich zakończenie przewidziane jest na 
rok 2020. Kanał będzie miał 278 km długości, a jego średnia głębokość wyniesie 
27,6 m (średnia głębokość Kanału Panamskiego – to ok. 13 m), a zatem będą mogły 
z niego korzystać jednostki znacznie większe niż z Kanału Panamskiego.  

HAITI – DYMISJA PREMIERA LAURENTA LAMOTHE ’A 

W wyniku antyrządowych manifestacji w stolicy Haiti, Port-au-Prince, 
premier Haiti Laurent Lamothe, sprawujący swój urząd od 2012 roku, ogłosił 
14 grudnia rezygnację z urzędu. 

Demonstracje są następstwem kryzysu politycznego związanego z opóź-
nieniem przeprowadzenia wyborów parlamentarnych i samorządowych (które po-
winny się były odbyć jeszcze w 2011 roku) i oskarżeniami wobec prezydenta Mi-
chela Martelly’ego o chęć zaprowadzenia na Haiti rządów dyktatorskich.  
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KUBA/USA – ZAPOWIED Ź WZNOWIENIA STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH  

17 grudnia prezydenci Kuby i USA poinformowali o zamiarze wznowienia, 
zerwanych ponad pół wieku wcześniej, stosunków dyplomatycznych między obu 
krajami. 

Ogłoszenie decyzji nastąpiło po uwolnieniu 65-letniego Amerykanina Ala-
na Grossa, więzionego od grudnia 2009 roku na Kubie pod zarzutem szpiegostwa 
na rzecz CIA. W zamian Stany Zjednoczone uwolniły trzech Kubańczyków z tzw. 
grupy „Pięciu Bohaterów”, jak nazywano ich na Kubie. Według źródeł amerykań-
skich, Kuba zgodziła się ponadto na uwolnienie 53 więźniów politycznych.  

Decyzja Stanów Zjednoczonych została bardzo przychylnie przyjęta w re-
gionie, przy czym Argentyna podkreśliła rolę mediacji papieża Franciszka w do-
prowadzeniu do porozumienia. Również prezydent Kuby Raúl Castro wyraził 
wdzięczność wobec Watykanu, przy czym zastrzegł, że istotne różnice między kra-
jami pozostaną niezmienione. Krytycznie do zapowiedzi odniosła się natomiast dia-
spora kubańska w USA. 

Jednocześnie prezydent Obama zapowiedział rychłe złagodzenie sankcji fi-
nansowych, w tym zwiększenie kwoty przekazów pieniężnych wysyłanych na Kubę 
z 500 do 2000 USD oraz możliwość korzystania z amerykańskich kart kredytowych 
na terenie Kuby. Biały Dom oświadczył, że obywatele Stanów Zjednoczonych 
i przedsiębiorstwa amerykańskie będą mogły wystąpić o zezwolenia na prowadze-
nie działalności handlowej z Kubańczykami w zakresie urządzeń telekomunikacyj-
nych. Zliberalizowane zostaną również zasady podróżowania na Kubę dla obywate-
li USA. 

KUBA – POWRÓT TRZECH KUBAŃCZYKÓW Z „P IĄTKI BOHATERÓW ”  DO KRAJU  

W połowie grudnia prezydent Kuby, Raúl Castro spotkał się z trzema 
uwolnionymi Kubańczykami, którzy przebywali w więzieniu w Stanach Zjedno-
czonych od 1998 roku. FBI oskarżyło ich o szpiegostwo wśród kubańskiej diaspory 
na Florydzie, a sąd skazał na kary długoletniego więzienia. Dwóch braci, po odby-
ciu kary, powróciło już wcześniej na Kubę – jeden w 2013 roku, drugi w lutym 
2014 roku.  

Raúl Castro wyraził swój podziw i dumę z postawy aresztowanych Kubań-
czyków. W kraju, od momentu aresztowania, okrzyknięto ich bohaterami i bojow-
nikami przeciwko terroryzmowi. 
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