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Historia Credendo nierozerwalnie wiąże się z historią Belgii. 
Rozpoczyna się w roku 1921 wraz z powołaniem przez belgijskie 
Ministerstwo Gospodarki komisji Delcredere, której zadaniem 
będzie zabezpieczanie zawieranych przez Belgię transakcji eks-
portowych. Tym samym Belgia staje się drugim po Zjednoczo-
nym Królestwie krajem posiadającym własną agencję kredytów 
eksportowych.

Od tego czasu mija właśnie sto lat. Credendo jest dzisiaj euro-
pejską grupą działającą we wszystkich obszarach ubezpieczeń 
kredytów, oferującą szerokie portfolio produktów obejmujących 
ryzyko na całym świecie.

Tę niezwykłą historię warto uczcić wydaniem komiksu z dwóch 
powodów. Belgia od zawsze była kolebką dziewiątej sztuki, a 
pionierskie dzieła twórców Tintina i Spirou do dziś oddziałują 
na wyobraźnię czytelników na całym świecie. Komiks to również 
doskonałe medium pozwalające odmalować rzeczywistość w 
pełen dramaturgii sposób, który często nie ustępuje w niczym  
najlepszym dziełom kina akcji.

Poza działalnością w zakresie ubezpieczeń kredytu codzienna 
praca Credendo obfituje w ciekawe wydarzenia i anegdoty. 
Zwróciliśmy się więc do dwóch doświadczonych autorów komik-
sów z prośbą o stworzenie opowieści, która pozwoli czytelnikom 
zajrzeć za kulisy pracy w Credendo i odsłoni ukrytą na co dzień 
stronę naszej działalności. Aby nadać kształt akcji komiksu, au-
torzy spotkali się osobiście z pracownikami Credendo i zagłębili 
w ich wspomnienia.

Korzystając z licencji poetyckiej celowo upiększyliśmy nieco 
fakty. Poprosiliśmy też autorów, by puścili wodze wyobraźni i 
twórczo rozwinęli anegdoty, które posłużyły za punkt wyjścia tej 
historii.

Oddając w Państwa ręce niniejszy komiks, mamy przede wszyst-
kim nadzieję, że się on Państwu spodoba, a jego lektura przynie-
sie Państwu tyle radości, ile nam sprawiło jego tworzenie.

Na koniec tradycyjne zastrzeżenie: wszelkie podobieństwo opi-
sanych faktów do rzeczywistych osób czy sytuacji jest całkowi-
cie (lub najczęściej) niezamierzone.

Dirk Terweduwe
CEO Credendo

100 LAT W 
DYMKACH
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Boulogne-sur-mer,  Boulogne-sur-mer,  
nabrzeże Gambettynabrzeże Gambetty.

Uważaj, kolego!Uważaj, kolego!
Zapłacisz mi za to!Zapłacisz mi za to!

Czekaj! Patrz!Czekaj! Patrz!

Auć!  Auć!  
Jeszcze ci pokażę!Jeszcze ci pokażę!
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Proszę pana!!Proszę pana!!
Co do --?!Co do --?!

AaaachhhhhAaaachhhhh

Ratunku!!Ratunku!!

Proszę łapać koło!Proszę łapać koło!

...Pośliźnie się pan!!...Pośliźnie się pan!!

To niebezpieczne!To niebezpieczne!
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Drabina!  Drabina!  
już niedaleko!już niedaleko!

Wszystko w porządku,  Wszystko w porządku,  
proszę pana?proszę pana?

Dziękuję, chłopcy!Dziękuję, chłopcy!

Pański płaszcz!Pański płaszcz! Dziwny facet…  Dziwny facet…  
Nagle zaczęło mu się spieszyć! Nagle zaczęło mu się spieszyć! 

Coś wypada z kieszeni…Coś wypada z kieszeni…
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Boulogne-sur-mer,  Boulogne-sur-mer,  
dzień później. Siedziba Blue Heaven Energies Ltd. dzień później. Siedziba Blue Heaven Energies Ltd. Te liczby to jakaś katastrofa.Te liczby to jakaś katastrofa.

Na zdrowie!  Na zdrowie!  
Czyżby się pan przeziębił,  Czyżby się pan przeziębił,  

panie Molain?panie Molain?

Konkurencja tnie ceny.  Konkurencja tnie ceny.  
Nie mamy szans się z nimi równać  Nie mamy szans się z nimi równać  

w tym przetargu.w tym przetargu.
A studium wykonalności przebudowy portu  A studium wykonalności przebudowy portu  

w Luandzie, na które bardzo liczyłem,  w Luandzie, na które bardzo liczyłem,  
przeszło nam koło nosa.przeszło nam koło nosa.

Zwycięzca – Harbour Dynamics z Hamburga – ma teraz Zwycięzca – Harbour Dynamics z Hamburga – ma teraz 
dużo większe szanse wygrać również w drugiej turze dużo większe szanse wygrać również w drugiej turze 

walki o kopertę z 89 milionami euro.walki o kopertę z 89 milionami euro.

Spróbujmy jeszcze raz...Niczego nie tracimy...Spróbujmy jeszcze raz...Niczego nie tracimy...

Uwielbiam wyzwania! Masz wolną rękę, Uwielbiam wyzwania! Masz wolną rękę, 
Neuray! Neuray! 

To nie stan mojego zdrowia mnie martwi, tylko stan Blue To nie stan mojego zdrowia mnie martwi, tylko stan Blue 
Heaven Energies. Jesteśmy na skraju bankructwa. Heaven Energies. Jesteśmy na skraju bankructwa. 
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Niemcy,  Niemcy,  
port w Hamburgu.port w Hamburgu.

Nasze wysiłki się Nasze wysiłki się 
opłaciły.opłaciły.

Zyskaliśmy dużą przewagę w wyścigu  Zyskaliśmy dużą przewagę w wyścigu  
o zwycięstwo w drugiej turze.o zwycięstwo w drugiej turze.

Prawie. Nie mamy tylko koparki Prawie. Nie mamy tylko koparki 
pływającej. pływającej. Dopilnuj, żeby dotarła na czas.  Dopilnuj, żeby dotarła na czas.  

Nie chciałbym, żebyśmy wypadli z  Nie chciałbym, żebyśmy wypadli z  
gry przez coś takiego.gry przez coś takiego.

Nie znam Blue Heaven Energies. Ale obawiam się Puerto  Nie znam Blue Heaven Energies. Ale obawiam się Puerto  
Ilimitado z Barcelony. To poważna konkurencja,  Ilimitado z Barcelony. To poważna konkurencja,  

mają solidne referencje.mają solidne referencje.Ale nasza filia w Luandzie już ją zamówiła  Ale nasza filia w Luandzie już ją zamówiła  
w Hoist Trade International z Antwerpii.w Hoist Trade International z Antwerpii.

Przebudowa portu w Luandzie stanie  Przebudowa portu w Luandzie stanie  
się naszą wizytówką. się naszą wizytówką. 

Nie dzielmy skóry na niedźwiedziu,  Nie dzielmy skóry na niedźwiedziu,  
Reinerze. Na pewno spełniamy  Reinerze. Na pewno spełniamy  
wszystkie warunki specyfikacji?wszystkie warunki specyfikacji?

I otworzy nam wrota do Afryki.I otworzy nam wrota do Afryki.

Siedziba Harbour Dynamics.Siedziba Harbour Dynamics.
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Barcelona.Barcelona.

¡La cuenta, por favor!¡La cuenta, por favor!

Kontrakt stulecia!Kontrakt stulecia!

Mamy cały niezbędny sprzęt. Mamy cały niezbędny sprzęt. 
a nasze doświadczenie to  a nasze doświadczenie to  

dodatkowy atut.dodatkowy atut.

Jeśli wygramy drugą turę, w trzeciej  Jeśli wygramy drugą turę, w trzeciej  
możemy wygrać autostradę – budżet to  możemy wygrać autostradę – budżet to  

pół miliarda.pół miliarda.

Nie, ja płacę.Nie, ja płacę.
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Tymczasem w Brukseli.Tymczasem w Brukseli.

Jutro mój pierwszy dzień. Muszę być  Jutro mój pierwszy dzień. Muszę być  
w formie. Do zobaczenia!w formie. Do zobaczenia!

Masz dyplom z prawa i ekonomii, Masz dyplom z prawa i ekonomii, 
możesz przebierać w ofertach. Czemu możesz przebierać w ofertach. Czemu 

właśnie Credendo?właśnie Credendo?

To ciekawe połączenie pracy To ciekawe połączenie pracy 
analitycznej i w terenie.analitycznej i w terenie.

Koniecznie pisz na blogu…  Koniecznie pisz na blogu…  
chcemy śledzić twoje przygody!chcemy śledzić twoje przygody!

No jasne.  No jasne.  
Na zdrowie!Na zdrowie!

Nie napijesz się jeszcze na drogę, Nie napijesz się jeszcze na drogę, 
Haroldzie…?Haroldzie…? No dobra. Ale poproszę tylko No dobra. Ale poproszę tylko 

mocktail. Żeby nie przesadzić.mocktail. Żeby nie przesadzić.

W jakim sektorze działa W jakim sektorze działa 
Credendo?Credendo?

Ryzyko eksportowe. Oferuje ubezpieczenia kredytu  Ryzyko eksportowe. Oferuje ubezpieczenia kredytu  
kupieckiego. To druga najstarsza firma tego rodzaju  kupieckiego. To druga najstarsza firma tego rodzaju  

w Europie. Powstała dokładnie sto lat temu,  w Europie. Powstała dokładnie sto lat temu,  
najpierw nazywała się „Ducroire”.najpierw nazywała się „Ducroire”.
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Bruksela.  Bruksela.  
Dzień później.Dzień później.

Siedziba agencji prasowej Siedziba agencji prasowej 
Scoop SA.Scoop SA. Proszę pana! Komu mam Proszę pana! Komu mam 

przekazać tę kopertę?przekazać tę kopertę?

Szczęśliwym trafem wpadł w nasze ręce bilans Szczęśliwym trafem wpadł w nasze ręce bilans 
finansowy Harbour Dynamics...finansowy Harbour Dynamics...

No proszę! Dane mają zostać podane do  No proszę! Dane mają zostać podane do  
wiadomości dopiero za kilka dni.wiadomości dopiero za kilka dni.

Dziwna ta tabela. Mam wrażenie, Dziwna ta tabela. Mam wrażenie, 
że próbują niezdarnie zatuszować że próbują niezdarnie zatuszować 

naprawdę kiepskie wyniki…naprawdę kiepskie wyniki…

Zobaczmy. Zobaczmy. 

To sprawozdanie roczne To sprawozdanie roczne 
Harbour Dynamics.Harbour Dynamics.

Znasz ich?Znasz ich?

Mają siedzibę  Mają siedzibę  
w Hamburgu.  w Hamburgu.  

To zainteresuje  To zainteresuje  
Michela.Michela.
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Tymczasem w Credendo, Tymczasem w Credendo, 
na ulicy Montoyer.na ulicy Montoyer.

Czy był pan umówiony?Czy był pan umówiony?

Tak. Nazywam się Harold Calberg. To mój Tak. Nazywam się Harold Calberg. To mój 
pierwszy dzień w firmie. Pani Annie Fouvry pierwszy dzień w firmie. Pani Annie Fouvry 

mnie oczekuje.mnie oczekuje.

Bezpieczeństwo traktujemy bardzo poważnie. To w końcu Bezpieczeństwo traktujemy bardzo poważnie. To w końcu 
nasza specjalność. Oprowadzę cię. Najpierw zajrzymy do nasza specjalność. Oprowadzę cię. Najpierw zajrzymy do 

działu likwidacji szkód. działu likwidacji szkód. 
Niełatwo się tutaj dostać!Niełatwo się tutaj dostać!Witaj w Credendo, Witaj w Credendo, 

Haroldzie.Haroldzie.

Poznaj Sandrę. Na ogół Sandra Poznaj Sandrę. Na ogół Sandra 
wkracza do akcji, dopiero gdy coś wkracza do akcji, dopiero gdy coś 
nie zgadza się w dokumentach.nie zgadza się w dokumentach.

Miło mi!Miło mi!

Musisz wydawać fortunę na karmę!Musisz wydawać fortunę na karmę! Czy to rodzinka w Czy to rodzinka w 
komplecie?komplecie?

Tak: Bazyli, Szafir, Tak: Bazyli, Szafir, 
Kiko, Księżniczka i Kiko, Księżniczka i 

Dymek...Dymek...

Zaraz jej powiem.Zaraz jej powiem.
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Jesteś głodny?Jesteś głodny?

Nie spodziewałam się nikogo.Nie spodziewałam się nikogo.

I co...?I co...? Do moich drzwi zapukała  Do moich drzwi zapukała  
miłość.miłość.

Uroczy młody mężczyzna przysłany przez Uroczy młody mężczyzna przysłany przez 
firmę, z którą mieliśmy sprawę w  firmę, z którą mieliśmy sprawę w  

sądzie – tak sądzę. Oczywiście odmówiłam.sądzie – tak sądzę. Oczywiście odmówiłam.

Biedaczyna. Na pewno Biedaczyna. Na pewno 
przeżył zawód!przeżył zawód!

Od tego czasu świat się zmienił. Nowe pokolenie, Od tego czasu świat się zmienił. Nowe pokolenie, 
nowe metody. Trzymaj się mnie, ze mną nie nowe metody. Trzymaj się mnie, ze mną nie 

zginiesz.zginiesz.

Na przykład takie próby przekupstwa…Nie dalej jak  Na przykład takie próby przekupstwa…Nie dalej jak  
dwadzieścia lat temu wciąż były powszechne. Pewnego  dwadzieścia lat temu wciąż były powszechne. Pewnego  
razu nocowałam w hotelu w Afryce. Nazajutrz miałam razu nocowałam w hotelu w Afryce. Nazajutrz miałam 
spotkanie w sprawie odszkodowania. W środku nocy  spotkanie w sprawie odszkodowania. W środku nocy  

rozległo się pukanie do drzwi.rozległo się pukanie do drzwi.

O tak. Wcześnie dziś wstałem...O tak. Wcześnie dziś wstałem... Ile lat pracujesz w Credendo?  Ile lat pracujesz w Credendo?  
Wygląda na to, że wszystkich tu znasz… Wygląda na to, że wszystkich tu znasz… 

Aż strach liczyć. A ile anegdot  Aż strach liczyć. A ile anegdot  
mam w zanadrzu… mam w zanadrzu… 
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Pozwolisz, że odbiorę...?Pozwolisz, że odbiorę...?

Cześć, Jan! Co słychać Cześć, Jan! Co słychać 
w Antwerpii?w Antwerpii?

Cześć Annie! Tutaj Jan z Hoist  Cześć Annie! Tutaj Jan z Hoist  
Trade International.Trade International.

Możesz nam załatwić  Możesz nam załatwić  
ubezpieczenie kredytu?ubezpieczenie kredytu?

Oczywiście. Złożyliście już wniosek? Oczywiście. Złożyliście już wniosek? 
Pamiętaj, żeby załączyć formularz Pamiętaj, żeby załączyć formularz 

zamówienia. zamówienia. 

Ale ten świat jest mały.Ale ten świat jest mały.
Od dawna pracujemy z Hoist Trade International. Od dawna pracujemy z Hoist Trade International. 
Wyobraź sobie, że klient, który właśnie zamówił  Wyobraź sobie, że klient, który właśnie zamówił  

u nich koparkę to nikt inny, jak Harbour  u nich koparkę to nikt inny, jak Harbour  
Dynamics, zwycięzca pierwszej tury przetargu  Dynamics, zwycięzca pierwszej tury przetargu  

na modernizację portu w Luandzie.na modernizację portu w Luandzie.

Teraz mamy spotkanie w Gaming Teraz mamy spotkanie w Gaming 
Attitude. Zwrócili się do nas w  Attitude. Zwrócili się do nas w  
związku z pierwszą zagraniczną  związku z pierwszą zagraniczną  

wysyłką gier wideo.wysyłką gier wideo.

Firma dopiero co  Firma dopiero co  
powstała.powstała.Pomyślałam, że to ty mógłbyś się Pomyślałam, że to ty mógłbyś się 

zająć tą sprawą.zająć tą sprawą.

Dostaliśmy właśnie duże  Dostaliśmy właśnie duże  
zamówienie z Harbour  zamówienie z Harbour  
Dynamics z Hamburga.  Dynamics z Hamburga.  

Chodzi o koparkę  Chodzi o koparkę  
dla ich filii w Angoli.dla ich filii w Angoli.
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Forest, siedziba Gaming Forest, siedziba Gaming 
Attitude.Attitude. To na pewno tu?To na pewno tu? Ha ha ha! Niesamowite!Ha ha ha! Niesamowite!

Sceneria rodem z Call of Duty. Sceneria rodem z Call of Duty. 
Tylko bez działań wojennych.Tylko bez działań wojennych.

Jestem Harold. Trochę pobłądziliśmy. Jestem Harold. Trochę pobłądziliśmy. 
Podobnie jak nasz GPS – chyba nie zna Podobnie jak nasz GPS – chyba nie zna 

waszej ulicy.waszej ulicy.

Alex. Miło mi. No tak, Alex. Miło mi. No tak, 
 to trochę wygwizdów...  to trochę wygwizdów... 

Masz na myśli wystrój czy godziny pracy?  Masz na myśli wystrój czy godziny pracy?  
Dajemy im wolność. Niektórzy nawet wolą  Dajemy im wolność. Niektórzy nawet wolą  

pracować w nocy. Dla nas liczą się  pracować w nocy. Dla nas liczą się  
przede wszystkim efekty.przede wszystkim efekty.

I tak powinno być w każdej firmie!  I tak powinno być w każdej firmie!  
Nad czym teraz pracujecie?Nad czym teraz pracujecie?

Nad grą o kocich Nad grą o kocich 
gwiazdach rocka.gwiazdach rocka.

Ha ha ha! To może  Ha ha ha! To może  
być prawdziwy hit!być prawdziwy hit!

Proszę nam powiedzieć coś Proszę nam powiedzieć coś 
więcej o tej pierwszej wysyłce więcej o tej pierwszej wysyłce 

do Słowenii… do Słowenii… 

Winda nie działa…W sumie Winda nie działa…W sumie 
nigdy nie działała. Ale  nigdy nie działała. Ale  
wchodzenie po schodach  wchodzenie po schodach  
jest dobre dla planety!jest dobre dla planety!

Nasz genialny  Nasz genialny  
zespół przy pracy!zespół przy pracy! To dość niecodzienne… To dość niecodzienne… 

1- CBB- 875
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Dwie godziny Dwie godziny 
później.później.

Poczekajmy trochę. Za parę lat mogą być punktem odniesienia  Poczekajmy trochę. Za parę lat mogą być punktem odniesienia  
dla rynku gier wideo.dla rynku gier wideo.

Antwerpia, siedziba Hoist  Antwerpia, siedziba Hoist  
Trade International.  Trade International.  

Tydzień później.Tydzień później.

Może masz rację. Zajmij się  Może masz rację. Zajmij się  
ich sprawą.ich sprawą.

W częściach. Ale cała.  W częściach. Ale cała.  
Sam sprawdzałem.Sam sprawdzałem.To cała koparka?To cała koparka?

Koniec. To już ostatnia skrzynia.  Koniec. To już ostatnia skrzynia.  
A teraz w drogę do Angoli. A teraz w drogę do Angoli. 

Usta mu się nie zamykają!!! Jakby żyli na  Usta mu się nie zamykają!!! Jakby żyli na  
innej planecie.innej planecie.

Ja się ani chwilę nie nudziłem. Ja się ani chwilę nie nudziłem. 
Wierzę w ten projekt.Wierzę w ten projekt.

Liczby wyglądają dobrze. Ale nie jestem Liczby wyglądają dobrze. Ale nie jestem 
pewna, czy rzeczywiście przekonuje  pewna, czy rzeczywiście przekonuje  

mnie ten ich świat. Śpiewające koty!!!mnie ten ich świat. Śpiewające koty!!!

1- CBB- 875
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Tymczasem w Brukseli.Tymczasem w Brukseli.

Ale ty masz talent… Ale ty masz talent… Zrobiłabyś furorę na scenie! Zrobiłabyś furorę na scenie! 

Słyszę, że ciężko Słyszę, że ciężko 
pracujecie!pracujecie!

Może na to nie wygląda, Annie, ale Może na to nie wygląda, Annie, ale 
my tu naprawdę harujemy! my tu naprawdę harujemy! 
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A ja muszę chyba odkopać swoje notatki A ja muszę chyba odkopać swoje notatki 
z solfeżu, żeby uniknąć kolejnego z solfeżu, żeby uniknąć kolejnego 

upokorzenia. upokorzenia. 

To ja już pójdę. Mam zaległości  To ja już pójdę. Mam zaległości  
w pracy.w pracy.

Pozwolili mi przetestować wersję  Pozwolili mi przetestować wersję  
demo zanim trafi na rynek.demo zanim trafi na rynek.

Otrzymaliśmy podpisane dokumenty w sprawie Otrzymaliśmy podpisane dokumenty w sprawie 
wysyłki koparki do Angoli od Hoist Trade  wysyłki koparki do Angoli od Hoist Trade  

International.International.

Gratulacje. Wygląda na to, że wysyłka  Gratulacje. Wygląda na to, że wysyłka  
do Słowenii poszła gładko.do Słowenii poszła gładko.

Tak. Udało nam Tak. Udało nam 
się zbudować się zbudować 

zaufanie.zaufanie.
Widzę,  Widzę,  

że się wam układa!że się wam układa!

Muzykalne koty... Muzykalne koty... 
Niech zgadnę:  Niech zgadnę:  

Gaming Attitude!? Gaming Attitude!? 
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Kilka tygodni później,  Kilka tygodni później,  
w porcie w Angoli.w porcie w Angoli.

Isidore Bango, Harbour Dynamics. Oczekujemy  Isidore Bango, Harbour Dynamics. Oczekujemy  
na dostawę z Antwerpii. na dostawę z Antwerpii. 

Towar już przypłynął.  Towar już przypłynął.  
Właśnie rozładowują Właśnie rozładowują 

kontenery.kontenery.

Dokumenty są gotowe. Proszę tylko Dokumenty są gotowe. Proszę tylko 
podpisać pokwitowanie.podpisać pokwitowanie.

Skrzynie załadujemy jutro.  Skrzynie załadujemy jutro.  
W tej chwili nie mamy wolnej W tej chwili nie mamy wolnej 

ciężarówki.ciężarówki.
Najbliższą dobę towar będzie musiał spędzić w naszym magazynie.Najbliższą dobę towar będzie musiał spędzić w naszym magazynie.
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Kilka godzin później.Kilka godzin później.

1 - ADC - 003
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Zaventem, krajowy port  Zaventem, krajowy port  
lotniczy w Brukseli.lotniczy w Brukseli.

Jak dobrze, że zorganizowano tę Królewską Jak dobrze, że zorganizowano tę Królewską 
Misję Gospodarczą w Luandzie. Misję Gospodarczą w Luandzie. Pamiętaj, będę bardzo zajęta z klientami,  Pamiętaj, będę bardzo zajęta z klientami,  

nie będę dla ciebie miała wiele czasu. Ale  nie będę dla ciebie miała wiele czasu. Ale  
na pewno poradzisz sobie sam. Kiedy  na pewno poradzisz sobie sam. Kiedy  

masz spotkanie z dyrektorem filii  masz spotkanie z dyrektorem filii  
Harbour Dynamics?Harbour Dynamics?

Dzisiaj. A jutro rozmawiam z władzami Dzisiaj. A jutro rozmawiam z władzami 
portu w Luandzie o środowiskowych portu w Luandzie o środowiskowych 

aspektach projektu.aspektach projektu.

Dokumenty wyglądają Dokumenty wyglądają 
dobrze. Harbour  dobrze. Harbour  

Dynamics wykonało  Dynamics wykonało  
kawał dobrej roboty.kawał dobrej roboty.
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Port w Luandzie, siedziba filii Port w Luandzie, siedziba filii 
Harbour Dynamics w Angoli.Harbour Dynamics w Angoli.

Witamy w Angoli.Witamy w Angoli.
Miło mi pana poznać, Haroldzie. To przyjemność Miło mi pana poznać, Haroldzie. To przyjemność 

pracować z Credendo. pracować z Credendo. 

Niestety pojawiły się poważne komplikacje. Koparka  Niestety pojawiły się poważne komplikacje. Koparka  
pływająca, którą zamówiliśmy w Hoist Trade  pływająca, którą zamówiliśmy w Hoist Trade  

International, dotarła do nas niekompletna, co  International, dotarła do nas niekompletna, co  
oznacza, że jesteśmy zupełnie bez szans w drugiej turze.oznacza, że jesteśmy zupełnie bez szans w drugiej turze.

nie uwierzy pan! –  nie uwierzy pan! –  
brakowało silnika.brakowało silnika.

Wygrana w pierwszej turze przetargu na Wygrana w pierwszej turze przetargu na 
przebudowę portu otworzyła dla nas nowe przebudowę portu otworzyła dla nas nowe 

perspektywy w kolejnych etapach i dała stały perspektywy w kolejnych etapach i dała stały 
punkt zaczepienia w Afryce.punkt zaczepienia w Afryce.
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Domyślam się, że kontaktował się pan już z  Domyślam się, że kontaktował się pan już z  
Hoist Trade International?Hoist Trade International?

Twierdzą, że w Antwerpii na pewno Twierdzą, że w Antwerpii na pewno 
załadowano wszystkie części.załadowano wszystkie części.

Mało prawdopodobne, by silnik  Mało prawdopodobne, by silnik  
skradziono z magazynu. Nie ma  skradziono z magazynu. Nie ma  
żadnych śladów włamania i nie  żadnych śladów włamania i nie  

uruchomił się alarm.uruchomił się alarm.

Odwołałem wszystkie spotkania przetargowe  Odwołałem wszystkie spotkania przetargowe  
z miejscowymi władzami.z miejscowymi władzami.

I wstrzymaliśmy płatność dla  I wstrzymaliśmy płatność dla  
Hoist Trade International.Hoist Trade International.

Hotel Sirene,  Hotel Sirene,  
Luanda.Luanda.

Jak poszło spotkanie?Jak poszło spotkanie?

W koparce dostarczonej przez Hoist Trade W koparce dostarczonej przez Hoist Trade 
International brakuje silnika. Zapadł się  International brakuje silnika. Zapadł się  

pod ziemię. Szaleństwo!pod ziemię. Szaleństwo!

I oczywiście nie chcą  I oczywiście nie chcą  
zapłacić?zapłacić?

Skąd  Skąd  
wiedziałaś?wiedziałaś?
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Może to coś Może to coś 
 wyjaśni…  wyjaśni… 

 „Księgowość w Harbour Dynamics   „Księgowość w Harbour Dynamics  
na cenzurowanym”na cenzurowanym”

Zbyt pochopnie wyciągasz Zbyt pochopnie wyciągasz 
wnioski… wnioski… 

Może zadzwoń do Sandry. Zazwyczaj Może zadzwoń do Sandry. Zazwyczaj 
umie dobrze doradzić.umie dobrze doradzić.

Słabo cię słyszę… Słabo cię słyszę… 

Mają problemy finansowe, więc Mają problemy finansowe, więc 
może zaaranżowali zniknięcie może zaaranżowali zniknięcie 
silnika, żeby nie płacić faktury?silnika, żeby nie płacić faktury?

Jestem w metrze. Jest głośna Jestem w metrze. Jest głośna 
muzyka.muzyka.

Sytuacja jest delikatna. Co robić?Sytuacja jest delikatna. Co robić?
Postaraj się nie zrazić żadnego z  Postaraj się nie zrazić żadnego z  

klientów. I pamiętaj, jaka jest stawka  klientów. I pamiętaj, jaka jest stawka  
w tym przetargu.w tym przetargu.

Skontaktuję się z Skontaktuję się z 
naszym zespołem naszym zespołem 

śledczym. śledczym. 
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Następnego  Następnego  
dnia ranodnia rano

Nasza delegacja spotyka się dzisiaj z Nasza delegacja spotyka się dzisiaj z 
angolskim ministrem gospodarki.angolskim ministrem gospodarki.

Tymczasem w  Tymczasem w  
Harbour Dynamics.Harbour Dynamics.

To dzisiejsza prasa. Kolejny artykuł  To dzisiejsza prasa. Kolejny artykuł  
o Harbour Dynamics.o Harbour Dynamics.

Nie spodziewałem się zobaczyć pana znów Nie spodziewałem się zobaczyć pana znów 
tak szybko, Haroldzie. Kawy? tak szybko, Haroldzie. Kawy? 

Z przyjemnością. Trafili Z przyjemnością. Trafili 
państwo na pierwsze  państwo na pierwsze  

strony gazet.strony gazet.

To zorganizowana kampania oszczerstw. To zorganizowana kampania oszczerstw. 
Nasze dane potwierdziła renomowana Nasze dane potwierdziła renomowana 
firma audytowa. Mamy dobre wyniki firma audytowa. Mamy dobre wyniki 

finansowe. finansowe. 

Kto mógłby chcieć wam zaszkodzić?Kto mógłby chcieć wam zaszkodzić?
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Czy samochód ma GPS?Czy samochód ma GPS?

Zabierze pana gdziekolwiek mu pan każe, Zabierze pana gdziekolwiek mu pan każe, 
panie Haroldzie. panie Haroldzie. 

Zadzwonili nasi śledczy.  Zadzwonili nasi śledczy.  
Chyba wiedzą, gdzie szukać  Chyba wiedzą, gdzie szukać  

silnika… silnika… 

Nie posiadają się ze szczęścia, że Nie posiadają się ze szczęścia, że 
wreszcie jestem w domu.wreszcie jestem w domu.Ach,  przepraszam. Kompletnie straciłem Ach,  przepraszam. Kompletnie straciłem 

rachubę czasu. Jak się mają koty?rachubę czasu. Jak się mają koty?

Jak tam w  Jak tam w  
Luandzie?Luandzie? Gorąco i wilgotno... Gorąco i wilgotno... 

a w Credendo?a w Credendo?
Dziś sobota, Haroldzie.  Dziś sobota, Haroldzie.  

Jestem u siebie.Jestem u siebie.

Bruksela, dzień później.Bruksela, dzień później.
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Miejsce wygląda na opuszczone. Ale moi  Miejsce wygląda na opuszczone. Ale moi  
informatorzy donoszą, że w nocy, kiedy informatorzy donoszą, że w nocy, kiedy 

koparka znajdowała się w magazynie celnym  koparka znajdowała się w magazynie celnym  
w Luandzie, widziano w tej okolicy  w Luandzie, widziano w tej okolicy  

ciężarówkę. ciężarówkę. 

Nic tu nie ma. Ale jestem pewien, że silnik Nic tu nie ma. Ale jestem pewien, że silnik 
tu był. Proszę popatrzeć na te ślady. W tym tu był. Proszę popatrzeć na te ślady. W tym 

miejscu musiała stać ciężka skrzynia.miejscu musiała stać ciężka skrzynia.
Dziwne. Może to numer seryjny. Proszę się Dziwne. Może to numer seryjny. Proszę się 
skontaktować z Hoist Trade International  skontaktować z Hoist Trade International  

i sprawdzić, czy ma związek z koparką.i sprawdzić, czy ma związek z koparką.
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287CXZ75

287CXZ75
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287CXZ75

287CXZ75

287CXZ75
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Już dobrze,  Już dobrze,  
już dobrze… już dobrze… 

287CXZ75

287CXZ75
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Sok z mango, jak Sok z mango, jak 
zawsze?zawsze?

Kiepsko wyglądasz,  Kiepsko wyglądasz,  
Haroldzie.Haroldzie.

To cud, że w ogóle To cud, że w ogóle 
tu jestem. Posłuchaj tu jestem. Posłuchaj 

tylko...tylko...

To pewne?To pewne?

Tak, to numer seryjny  Tak, to numer seryjny  
koparki, którą  koparki, którą  

dostarczono do Luandy.dostarczono do Luandy.

To inteligentny zegarek. Pozwala  To inteligentny zegarek. Pozwala  
zarządzać pocztą elektroniczną  zarządzać pocztą elektroniczną  

i rozmowami.i rozmowami.
Jeżeli uda mi się go naprawić, Jeżeli uda mi się go naprawić, 

może dowiemy się czegoś więcej  może dowiemy się czegoś więcej  
o tajemniczym motocykliście.o tajemniczym motocykliście.

Teraz wiesz już Teraz wiesz już 
wszystko.wszystko.

Dziś trzeba mi chyba czegoś Dziś trzeba mi chyba czegoś 
mocniejszego… mocniejszego… 
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Ale to jednak dziwne, że ten silnik  Ale to jednak dziwne, że ten silnik  
tak po prostu wyparował… tak po prostu wyparował… Może ma to związek z przetargiem? Bez koparki  Może ma to związek z przetargiem? Bez koparki  

Harbour Dynamics nie ma przecież szans… Harbour Dynamics nie ma przecież szans… Kto jest ich rywalem? Pytałeś dyrektora?Kto jest ich rywalem? Pytałeś dyrektora?

Blue Heaven Energies z  Blue Heaven Energies z  
Boulogne-sur-mer i Puerto Boulogne-sur-mer i Puerto 

 Ilimitado z Barcelony. Ilimitado z Barcelony.

Naprawdę  Naprawdę  
myślisz, że…?myślisz, że…?

Nie wiem. Ale na tym Nie wiem. Ale na tym 
etapie nie można  etapie nie można  

niczego wykluczyć.niczego wykluczyć.

To tam jest centrala  To tam jest centrala  
Blue Heaven Energies.Blue Heaven Energies.Wciąż wyskakuje ten sam numer  Wciąż wyskakuje ten sam numer  

telefonu… Znam ten kierunkowy: 3 i 21…telefonu… Znam ten kierunkowy: 3 i 21…
Boulogne-sur-mer. Mam tam rodzinę!Boulogne-sur-mer. Mam tam rodzinę!

TAK!!TAK!!
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Nowe technologie mają swoje plusy,  Nowe technologie mają swoje plusy,  
zwłaszcza jeśli wiesz, jak ich użyć!zwłaszcza jeśli wiesz, jak ich użyć!

Wciąż jednak jest również miejsce na metody  Wciąż jednak jest również miejsce na metody  
tradycyjne… tradycyjne… 

Spróbuję  Spróbuję  
zadzwonić.zadzwonić.

Segati.Segati. Przepraszam,  Przepraszam,  
pomyłka.pomyłka.

Segati. To nazwisko niewiele mi mówi.Segati. To nazwisko niewiele mi mówi.
Ale Blue Heaven Energies i  Ale Blue Heaven Energies i  

Boulogne-sur-mer to trop, który  Boulogne-sur-mer to trop, który  
warto sprawdzić.warto sprawdzić.

Pogadam z Sandrą.Pogadam z Sandrą.

Prezydent Angoli wydaje przyjęcie  Prezydent Angoli wydaje przyjęcie  
dla naszej delegacji.  dla naszej delegacji.  

Muszę się przebrać!Muszę się przebrać!

Wyglądasz olśniewająco, Annie! Wyglądasz olśniewająco, Annie! 
Prezydent to prawdziwy szczęściarz!Prezydent to prawdziwy szczęściarz!

Ty paskudny lizusie!Ty paskudny lizusie!
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Na zdrowie, Annie.Na zdrowie, Annie.

Proszę pani...Proszę pani... …czy można?…czy można? Tobiana.  Tobiana.  
Miło mi.Miło mi.

W najbliższych dniach mogą się pojawić  W najbliższych dniach mogą się pojawić  
miłe niespodzianki.miłe niespodzianki.

Dobry wieczór. Czy udało się państwu Dobry wieczór. Czy udało się państwu 
nawiązać jakieś owocne kontakty?nawiązać jakieś owocne kontakty?

Jestem Annie.Jestem Annie.

Jest pani częścią delegacji Jest pani częścią delegacji 
belgijskiej?belgijskiej?

Skąd pan to wie?Skąd pan to wie?

Produkuję parasolki... Produkuję parasolki... 
Wiem, w tym kraju to zawsze Wiem, w tym kraju to zawsze 

wywołuje uśmiech.wywołuje uśmiech.
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Ale mój główny klient  Ale mój główny klient  
ma siedzibę w Belgii...ma siedzibę w Belgii...

Jak się Pani podoba w Angoli?Jak się Pani podoba w Angoli?
To fascynujący kraj, ale nie To fascynujący kraj, ale nie 

poznałam go jeszcze naprawdę poznałam go jeszcze naprawdę 
od środka. Jestem w Luandzie w od środka. Jestem w Luandzie w 

interesach.interesach.

Ale odkąd tu przyjechałam, Ale odkąd tu przyjechałam, 
zaczynam wierzyć w duchy.zaczynam wierzyć w duchy.

Spotkała pani jakieś?Spotkała pani jakieś?

Nie. Ale wydają się zdolne do wszystkiego.Nie. Ale wydają się zdolne do wszystkiego.
Potrafią na przykład sprawić, że zniknie silnik koparki.Potrafią na przykład sprawić, że zniknie silnik koparki.

Ma pani na myśli ten widmowy silnik, o którym  Ma pani na myśli ten widmowy silnik, o którym  
mówi cały kraj?mówi cały kraj?

Skąd pan wie??Skąd pan wie??
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W porcie kręci się taka barwna postać,  W porcie kręci się taka barwna postać,  
król miejscowego półświatka. W tej  król miejscowego półświatka. W tej  

chwili szuka nabywcy na taki właśnie chwili szuka nabywcy na taki właśnie 
silnik.silnik.

Wszystkie szemrane interesy w tym Wszystkie szemrane interesy w tym 
 kraju przechodzą przez Luandę –   kraju przechodzą przez Luandę –  

i przez niego. i przez niego. 

Mnie też go zaproponował. Ale jaki pożytek z silnika bez Mnie też go zaproponował. Ale jaki pożytek z silnika bez 
koparki? Do mojej kosiarki jest za duży...Ha ha ha!koparki? Do mojej kosiarki jest za duży...Ha ha ha!

Jak się nazywa ten Jak się nazywa ten 
człowiek?człowiek?

Annie! Nareszcie!Annie! Nareszcie!
Czekałem, żeby cię zabrać Czekałem, żeby cię zabrać 

na małą wycieczkę… na małą wycieczkę… 

Pan Horacio.Pan Horacio.
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Pokażę ci, gdzie przechowywano silnik.Pokażę ci, gdzie przechowywano silnik.
Zespół śledczych potwierdził, że na metalowej plakietce, Zespół śledczych potwierdził, że na metalowej plakietce, 
którą znalazłem w magazynie, widnieje numer seryjny którą znalazłem w magazynie, widnieje numer seryjny 

koparki.koparki.

Chodź!Chodź!
Wynająłem samochód.Wynająłem samochód.

Eeeee, nie za późno na taką wycieczkę?Eeeee, nie za późno na taką wycieczkę?

Poza tym chyba nie jestem Poza tym chyba nie jestem 
odpowiednio ubrana… odpowiednio ubrana… 

Za to drinka bym nie Za to drinka bym nie 
odmówiła… odmówiła… 

Ja też dotarłam do pewnych informacji… Ja też dotarłam do pewnych informacji… 
Silnik jest w rękach niejakiego Horacia. Facet ma związki z porto-Silnik jest w rękach niejakiego Horacia. Facet ma związki z porto-

wym światkiem przestępczym.wym światkiem przestępczym.

Poproszę Sandrę, żeby nasz zespół sprawdził te tropy.  Poproszę Sandrę, żeby nasz zespół sprawdził te tropy.  
Nie sądzę, żeby trudno było znaleźć tego Horacia.Nie sądzę, żeby trudno było znaleźć tego Horacia.

Może firmę coś łączy z tym Segatim, którego numer wyświetlił się Może firmę coś łączy z tym Segatim, którego numer wyświetlił się 
na zegarku? Wygląda na to, że gość utrzymuje przyjazne stosunki  na zegarku? Wygląda na to, że gość utrzymuje przyjazne stosunki  

z północnofrancuską mafią.z północnofrancuską mafią.

Przyjrzałem się Blue Heaven Energies. Sprawdziłem Przyjrzałem się Blue Heaven Energies. Sprawdziłem 
ich w sieci. Nie są w najlepszej kondycji finansowej. ich w sieci. Nie są w najlepszej kondycji finansowej. 

Tracą zamówienie za zamówieniem.Tracą zamówienie za zamówieniem.

Kiedy ty zajmowałaś się PRem, ja też  Kiedy ty zajmowałaś się PRem, ja też  
nie próżnowałem...nie próżnowałem...

Dwóch nastolatków było świadkiem, jak pewien Dwóch nastolatków było świadkiem, jak pewien 
nieznajomy mężczyzna próbował odebrać sobie nieznajomy mężczyzna próbował odebrać sobie 
życie. Człowiek ten miał związek z Blue Heaven życie. Człowiek ten miał związek z Blue Heaven 

Energies. Pisze o tym prasa.Energies. Pisze o tym prasa.
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Barcelona.  Barcelona.  
4:57 rano. 4:57 rano. 

Możemy już wysyłać  Możemy już wysyłać  
dokumenty?dokumenty?

Załatwione?Załatwione?

Tak, wszystko Tak, wszystko 
gotowe.gotowe.

Nie ma internetu.Nie ma internetu. Brak połączenia z  Brak połączenia z  
sieciąsiecią

Tak. Nasza oferta jest naprawdę Tak. Nasza oferta jest naprawdę 
solidna. Wszystko przemawia  solidna. Wszystko przemawia  

na naszą korzyść. na naszą korzyść. 



|40

Tymczasem w  Tymczasem w  
Luandzie.Luandzie.

Tymczasem w Tymczasem w 
 Boulogne-sur-mer… Boulogne-sur-mer…

Oferta wysłana?Oferta wysłana? Tak. W tej chwiliTak. W tej chwili Konkurencja się wycofała. Nic wam już  Konkurencja się wycofała. Nic wam już  
nie stoi na drodze do zwycięstwa.nie stoi na drodze do zwycięstwa.

Jak to?Jak to?

Powiedzmy, że nie miała wielkiego wyboru.  Powiedzmy, że nie miała wielkiego wyboru.  
Ale jest pewien szkopuł.Ale jest pewien szkopuł.

Proszę, panie Segati. Dyrektor już  Proszę, panie Segati. Dyrektor już  
na pana czeka.na pana czeka.

Bez koparki, której wymaga specyfikacja przetargowa,  Bez koparki, której wymaga specyfikacja przetargowa,  
nasze zgłoszenie nie zostanie przyjęte. Gdzie się podział  nasze zgłoszenie nie zostanie przyjęte. Gdzie się podział  

ten silnik? Pomyśleć tylko, że musimy się wycofać z  ten silnik? Pomyśleć tylko, że musimy się wycofać z  
drugiej tury, choć wygraliśmy pierwszą… drugiej tury, choć wygraliśmy pierwszą… 

To prawdziwy cios.To prawdziwy cios.
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Pojawiły się niespodziewane  Pojawiły się niespodziewane  
koszty i wzrosła nasza prowizja.koszty i wzrosła nasza prowizja.

Harbour Dynamics wypadło z gry. Jak się pan Harbour Dynamics wypadło z gry. Jak się pan 
pewnie domyśla, silnik tej koparki nie  pewnie domyśla, silnik tej koparki nie  

zniknął za sprawą czarów.zniknął za sprawą czarów.

Czy chce pan  Czy chce pan  
powiedzieć, że…powiedzieć, że…

wystarczy trochę wystarczy trochę 
wyobraźni.wyobraźni.

To znaczy?To znaczy?

Proszę nie udawać niewiniątka. Proszę nie udawać niewiniątka. 
Kazał nam pan dopilnować, żeby Kazał nam pan dopilnować, żeby 

firma wygrała przetarg. Musieliśmy firma wygrała przetarg. Musieliśmy 
przedsięwziąć odpowiednie środki, przedsięwziąć odpowiednie środki, 

żeby mieć pewność.żeby mieć pewność.

Zaszły poważne,  Zaszły poważne,  
nieprzewidziane okoliczności.nieprzewidziane okoliczności.

Musieliśmy przekupić urzędnika celnego w Luandzie, żeby Musieliśmy przekupić urzędnika celnego w Luandzie, żeby 
wyłączył alarm. No a potem podrasować nieco bilans  wyłączył alarm. No a potem podrasować nieco bilans  

księgowy Harbour Dynamics, żeby to na nich padło  księgowy Harbour Dynamics, żeby to na nich padło  
podejrzenie.podejrzenie.

Na to już trochę za późno. Proszę  Na to już trochę za późno. Proszę  
zapomnieć o doniesieniu na policję,  zapomnieć o doniesieniu na policję,  

oskarżą pana o współudział...oskarżą pana o współudział...
Nigdy nie prosiłem, żebyście łamali prawo. Wasze Nigdy nie prosiłem, żebyście łamali prawo. Wasze 

czyny są bezprawne. Musicie z tym skończyć!czyny są bezprawne. Musicie z tym skończyć!
Jeżeli chodzi o Puerto Ilimitado, konieczny okazał Jeżeli chodzi o Puerto Ilimitado, konieczny okazał 

się sabotaż stacji bazowej. W ten sposób  się sabotaż stacji bazowej. W ten sposób  
uniemożliwiliśmy im wysłanie oferty w terminie.uniemożliwiliśmy im wysłanie oferty w terminie.

Nie wywiązujecie się  Nie wywiązujecie się  
ze zobowiązań!ze zobowiązań!
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Wciąż jeszcze pozostaje kwestia silnika. Wydaliśmy jasne instrukcje, Wciąż jeszcze pozostaje kwestia silnika. Wydaliśmy jasne instrukcje, 
żeby zniknął, ale wygląda na to, że znowu się pojawił.żeby zniknął, ale wygląda na to, że znowu się pojawił.

Blue Heaven Energies wygra drugą turę w cuglach. A trzecia to Blue Heaven Energies wygra drugą turę w cuglach. A trzecia to 
już będzie czysta formalność. Firma stanie się naszą najlepszą już będzie czysta formalność. Firma stanie się naszą najlepszą 

maszyną do prania brudnych pieniędzy.maszyną do prania brudnych pieniędzy.

Dyrektor na razie odmawia współpracy. Ale  Dyrektor na razie odmawia współpracy. Ale  
to tylko kwestia czasu. Wkrótce się  to tylko kwestia czasu. Wkrótce się  

zorientuje, co dla niego dobre.zorientuje, co dla niego dobre.
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Barman! Prosimy  Barman! Prosimy  
jeszcze jedną kolejkę!jeszcze jedną kolejkę!

Tymczasem w Luandzie.Tymczasem w Luandzie.

Miły z ciebie facet…  Miły z ciebie facet…  
Skoro ciekawią cię historie o silnikach, opowiem ci jedną.Skoro ciekawią cię historie o silnikach, opowiem ci jedną.

Mój kumpel, Firmin, obsesyjnie gromadzi różne  Mój kumpel, Firmin, obsesyjnie gromadzi różne  
rzeczy. Chomikuje. No więc ostatnio nie chce  rzeczy. Chomikuje. No więc ostatnio nie chce  

wypuścić z rąk silnika jakiejś koparki, mimo że wypuścić z rąk silnika jakiejś koparki, mimo że 
obiecywał się go pozbyć.obiecywał się go pozbyć.

I przypadkiem wspomniał o tym I przypadkiem wspomniał o tym 
niejakiemu Horaciowi.niejakiemu Horaciowi.

Przed tobą nic się nie ukryje, co? Taaa, Horacio  Przed tobą nic się nie ukryje, co? Taaa, Horacio  
szukał nabywcy na ten silnik. I już kogoś znalazł. szukał nabywcy na ten silnik. I już kogoś znalazł. 

Dziś rano przypływa statek, żeby go odebrać.Dziś rano przypływa statek, żeby go odebrać.

Gdzie znajdę  Gdzie znajdę  
tego Horacia? tego Horacia? 

Dobra rada: ciekawość Dobra rada: ciekawość 
może cię tu kosztować może cię tu kosztować 

życie...życie...



|44

Czemu interesuje cię  Czemu interesuje cię  
ten silnik?ten silnik?

Nie słyszę...Nie słyszę...Ja…Ja…Ja…Ja… Ja…Ja chcę go kupić…  Ja…Ja chcę go kupić…  
dla klienta… który pragnie dla klienta… który pragnie 

zachować anonimowość.zachować anonimowość.

Kupić? Już jest sprzedany.  Kupić? Już jest sprzedany.  
Dziś rano opuszcza Luandę. Dziś rano opuszcza Luandę. 

Ale jeśli możesz zaproponować Ale jeśli możesz zaproponować 
lepszą kasę…lepszą kasę…

Pieniądze nie grają Pieniądze nie grają 
roli. Ale najpierw muszę roli. Ale najpierw muszę 

zobaczyć towar.zobaczyć towar.

A ty… Nie wiesz, kiedy trzymać A ty… Nie wiesz, kiedy trzymać 
język za zębami? Zajmę się  język za zębami? Zajmę się  

tobą później. Masz szczęście,  tobą później. Masz szczęście,  
że jestem dziś w dobrym że jestem dziś w dobrym 

humorze.humorze.

Czego chcesz od Horacia?Czego chcesz od Horacia?
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Auć!  Auć!  
Moja nogaMoja noga

Halo…Halo…

To tylko zadrapanie. Uff, co za To tylko zadrapanie. Uff, co za 
ulga. Mogło być dużo gorzej.ulga. Mogło być dużo gorzej.

Próbuje pan sprzedać coś, co należy do  Próbuje pan sprzedać coś, co należy do  
mnie. Coś, co powinno spocząć na dnie  mnie. Coś, co powinno spocząć na dnie  

morza. Proszę natychmiast pozbyć się morza. Proszę natychmiast pozbyć się 
silnika! silnika! 

Z kim rozmawiam?Z kim rozmawiam?

Mam już nabywcę… Taki ładny towar…  Mam już nabywcę… Taki ładny towar…  
Byłoby szkoda nie podzielić się prowizją. Byłoby szkoda nie podzielić się prowizją. 

Chyba wyraziłem się Chyba wyraziłem się 
jasno.jasno.



|46

Wyłączyć silniki. Jesteście Wyłączyć silniki. Jesteście 
aresztowani.aresztowani.

W samą porę. Właściciel koparki nie może się doczekać zwrotu W samą porę. Właściciel koparki nie może się doczekać zwrotu 
silnika, panie Horacio.silnika, panie Horacio.

To nieporozumienie. Nie jestem częścią tej szajki. Pracuję dla Credendo.  To nieporozumienie. Nie jestem częścią tej szajki. Pracuję dla Credendo.  
Miałem za zadanie odzyskać silnik. Należy do jednego z naszych klientów.Miałem za zadanie odzyskać silnik. Należy do jednego z naszych klientów.

Później będzie czas na  Później będzie czas na  
wyjaśnienia. A teraz pozwoli  wyjaśnienia. A teraz pozwoli  

pan z nami.pan z nami.

Silnik nie jest już na sprzedaż. Ale jeśli ma pan Silnik nie jest już na sprzedaż. Ale jeśli ma pan 
skafander do nurkowania, może go pan sobie  skafander do nurkowania, może go pan sobie  

wyłowić z dna.wyłowić z dna.
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Boulogne-sur-mer,  Boulogne-sur-mer,  
kilka godzin później.kilka godzin później.

Tymczasem w  Tymczasem w  
Luandzie.Luandzie. Jak minęła noc? Zaprzyjaźnił Jak minęła noc? Zaprzyjaźnił 

się pan z karaluszkami? się pan z karaluszkami? 

Ostrzegam, popełniacie Ostrzegam, popełniacie 
poważny błąd. poważny błąd. 

Kolegą Annie. Zadzwoniła do Kolegą Annie. Zadzwoniła do 
mnie, jak tylko się dowiedziała, mnie, jak tylko się dowiedziała, 

że zgarnęła pana policja.że zgarnęła pana policja.

A pan  A pan  
kim jest...?kim jest...?

Chodźmy, zapraszam pana na Chodźmy, zapraszam pana na 
porządne śniadanie.porządne śniadanie.

Osobiście za niego ręczę.Osobiście za niego ręczę.

Harold!Harold!
Wszystko w porządku, przeżyłeś to jakoś?Wszystko w porządku, przeżyłeś to jakoś?

Poruszyłam niebo i ziemię, żeby cię Poruszyłam niebo i ziemię, żeby cię 
stamtąd wydostać.stamtąd wydostać.

To śledczy wynajęci przez Sandrę wezwali policję, To śledczy wynajęci przez Sandrę wezwali policję, 
która przechwyciła ładunek. Dowiedzieli się, że która przechwyciła ładunek. Dowiedzieli się, że 
silnik lada chwila opuści kraj – musieli działać silnik lada chwila opuści kraj – musieli działać 

szybko.szybko.
Aresztowano Segatiego. To on stał za tym wszystkim. Aresztowano Segatiego. To on stał za tym wszystkim. 

Blue Heaven Energies jest tutaj ofiarą. Podsłuch w Blue Heaven Energies jest tutaj ofiarą. Podsłuch w 
samochodzie Segati’ego zarejestrował obciążające go samochodzie Segati’ego zarejestrował obciążające go 
rozmowy. Termin przetargu oczywiście przesunięto. rozmowy. Termin przetargu oczywiście przesunięto. 

Zauważyłem.Zauważyłem.
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Bruksela,  Bruksela,  
dwa dni później.dwa dni później.

Kilka godzin później…Kilka godzin później…

Naprawdę dziękuję za pomoc. Choć nie Naprawdę dziękuję za pomoc. Choć nie 
mogę powiedzieć, żeby noc w więzieniu mogę powiedzieć, żeby noc w więzieniu 

należała do wielkich przyjemności.należała do wielkich przyjemności.
Nie było na to rady.  Nie było na to rady.  

Dyplomatycznie rzecz ujmując, Dyplomatycznie rzecz ujmując, 
stałeś się przypadkową ofiarą stałeś się przypadkową ofiarą 

działań wojennych.działań wojennych.

No cóż, ta konkretna ofiara No cóż, ta konkretna ofiara 
nie ma do ciebie żalu. Co nie ma do ciebie żalu. Co 
powiesz na kolację dziś powiesz na kolację dziś 

wieczorem?wieczorem?

Bardzo bym chciała, Haroldzie, ale niestety już  Bardzo bym chciała, Haroldzie, ale niestety już  
mam plany. Ale jeśli lubisz rocka z lat 80-tych,  mam plany. Ale jeśli lubisz rocka z lat 80-tych,  

to mam pewną propozycję.to mam pewną propozycję.
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Credendo to działająca na całym kontynencie i we wszystkich obszarach 
ubezpieczeń europejska grupa ubezpieczeń kredytu, której szerokie portfolio 
produktów chroni przed ryzykiem na całym świecie: ubezpieczenia belgijskich 
kredytów eksportowych, globalne ubezpieczenia kredytu obejmujące ryzyko 
krótkoterminowe w Europie i na świecie, ubezpieczenie od pojedynczego ro-
dzaju ryzyka i nadwyżki strat, ubezpieczenia nadwyżkowe, gwarancje, reaseku-
racje. Credendo to czwarta największa grupa ubezpieczeń kredytu w Europie.

Ubezpieczenie kredytu: rodzaj ubezpieczenia, z którego przy okazji umowy 
sprzedaży korzystają sprzedawcy, aby zabezpieczyć się na wypadek ryzyka 
związanego z klientem. W stosunkach handlowych firmy często określają obo-
wiązujący nabywcę termin płatności. Ubezpieczenie obejmuje przede wszyst-
kim ryzyko, że płatność nie zostanie uiszczona przed jego upływem. Ryzyko 
takie może mieć związek z sytuacją klienta (upadłość, problemy finansowe) 
lub wydarzeniami natury politycznej (wojna, ograniczenia przelewów gotówko-
wych, katastrofy naturalne).

Ubezpieczenie kredytu eksportowego: ubezpieczenie od ryzyka nieuiszczenia 
płatności wynikających ze sprzedaży produktów, towarów i usług lub projek-
tów realizowanych na zamówienie klienta w państwie trzecim.

Nabywca: partner handlowy, któremu sprzedawca oferuje towary lub usługi. 
Inaczej: dłużnik. Nabywcą może być spółka handlowa lub publiczna zarejestro-
wana w kraju lub za granicą. Ogólnie rzecz biorąc, sprzedawca to strona, która 
wykupuje ubezpieczenie na wypadek nieuiszczenia płatności przez nabywcę.  

Ryzyko braku płatności: ryzyko, że nabywca nie uiści należnej opłaty.

Ryzyko handlowe: ryzyko związane z niewywiązaniem się przez nabywcę z 
obowiązujących go zapisów umowy handlowej w wyniku niewypłacalności 
bądź też braku woli zapłaty lub spełnienia zobowiązań umownych. Inaczej: 
zwłoka dłużnika.

Ryzyko polityczne: ryzyko związane z sytuacją, w której w wyniku decyzji 
podjętych przez rząd kraju nabywcy nie będzie możliwe terminowe dokona-
nie transakcji handlowej lub uiszczenie związanych z nią opłat. Ryzyko takie 
pozostaje poza kontrolą i zakresem odpowiedzialności nabywcy. Inna nazwa: 
zdarzenie polityczne.

Profil międzynarodowy: Credendo posiada w 15 krajach europejskich aż 17 
oddziałów, które ubezpieczają lokalne transakcje handlowe i ryzyko eksporto-
we na całym świecie. Suma całkowitych zobowiązań Credendo (na wszystkich 
kontynentach) w 2019 roku wyniosła 85 mld euro (32% na terenie UE, 10% w 
innych krajach europejskich, 27% w Azji, 17% w Afryce, 3% w Ameryce Północ-
nej, 10% w Ameryce Południowej i Środkowej oraz 1% w Oceanii).

SŁOWNICZEK

Tymczasem w Credendo,  Tymczasem w Credendo,  
na ulicy Montoyer.na ulicy Montoyer.

W jakim sektorze działa W jakim sektorze działa 
Credendo?Credendo?

Ryzyko eksportowe. Oferuje ubezpieczenia kredytu  Ryzyko eksportowe. Oferuje ubezpieczenia kredytu  
kupieckiego. To druga najstarsza firma tego rodzaju  kupieckiego. To druga najstarsza firma tego rodzaju  

w Europie. Powstała dokładnie sto lat temu,  w Europie. Powstała dokładnie sto lat temu,  
najpierw nazywała się „Ducroire”.najpierw nazywała się „Ducroire”.



|50

Formularz zamówienia: dokument wydawany nabywcy przez sprzedawcę. 
Określa zamówione produkty i/lub usługi, ich cenę, oraz warunki gwarantujące 
płynny przebieg transakcji sprzedaży.

Ogłoszenie o przetargu (międzynarodowe): oficjalna procedura, w ramach 
której rząd, organ administracyjny, spółka publiczna lub (zagraniczna) firma 
wyłaniają firmę, która podejmie się realizacji projektu, dostawy towarów lub 
świadczenia określonych usług. Szczegóły zamawianych usług określa specyfi-
kacja przedstawiana firmom biorącym udział w przetargu.

Specyfikacja: dokument określający oczekiwania zamawiającego oraz wszyst-
kie istotne aspekty zadania będącego przedmiotem przetargu (mogą mieć 
charakter ilościowy, jakościowy, techniczny lub inny).

Przebudowa portu: port stanowi ważne ogniwo łańcucha transportowego, 
umożliwiające przejście od przewozu morskiego do lądowego lub – w przy-
padku przeładunku – innego środka transportu morskiego. Szybki rozwój 
nowych technologii i międzynarodowe znaczenie tej metody oznaczają, że port 
może niekiedy wymagać przebudowy. W tym celu należy jasno określić jego 
rolę i przyjąć określone strategie (np. przepływ ładunków, działalność i usługi, 
przestrzenie publiczne, projekty na terenach przyległych, czynniki środowisko-
we i krajobrazowe).

Możesz nam załatwić  Możesz nam załatwić  
ubezpieczenie kredytu?ubezpieczenie kredytu?

Oczywiście. Złożyliście już wniosek? Oczywiście. Złożyliście już wniosek? 
Pamiętaj, żeby załączyć formularz Pamiętaj, żeby załączyć formularz 

zamówienia. zamówienia. 

Konkurencja tnie ceny.  Konkurencja tnie ceny.  
Nie mamy szans się z nimi równać  Nie mamy szans się z nimi równać  

w tym przetargu.w tym przetargu.

Nie dzielmy skóry na niedźwiedziu,  Nie dzielmy skóry na niedźwiedziu,  
Reinerze. Na pewno spełniamy  Reinerze. Na pewno spełniamy  
wszystkie warunki specyfikacji?wszystkie warunki specyfikacji?

Et l’étude de faisabilité du 
réaménagement du port de 

Luanda, à laquelle je croyais 
beaucoup, nous est passée  

sous le nez.

Przebudowa portu w Luandzie stanie  Przebudowa portu w Luandzie stanie  
się naszą wizytówką. się naszą wizytówką. 

I otworzy nam wrota do Afryki.I otworzy nam wrota do Afryki.
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Zatrudnienie zespołu śledczego: Credendo ściśle współpracuje z szeregiem 
lokalnych biur, których zadaniem jest składanie sprawozdań na temat firm, któ-
rym grupa planuje udzielić ubezpieczenia. Biura takie są wybierane ze szcze-
gólną starannością, ponieważ stanowią istotne źródło informacji niezbędnych 
w procesie rozpatrywania sprawy.

Rozpatrywanie sprawy: Inaczej: analiza ryzyka. Proces, w ramach którego 
ubezpieczyciel kredytu dokonuje oceny finansowego bezpieczeństwa krajo-
wych transakcji handlowych nabywcy, umów eksportowych oraz inwestycji 
zagranicznych.

Nieuregulowanie płatności: niewywiązanie się nabywcy ze zobowiązań płatni-
czych wynikających z umowy, spowodowane ogłoszeniem upadłości, restruk-
turyzacją lub innym zdarzeniem objętym polisą ubezpieczeniową.

Wymagana ustawowo sprawozdawczość rachunkowa: zapisy księgowe okre-
ślane mianem sprawozdań rocznych. Aby zapewnić pełną jawność finansową, 
dokumenty takie są udostępniane publicznie. W Belgii sprawozdania roczne 
składa się w Narodowym Banku Belgii, który umożliwia w nie wgląd, dzięki 
czemu odgrywają kluczową rolę w procesie analizy ryzyka.

Prawie. Nie mamy tylko koparki Prawie. Nie mamy tylko koparki 
pływającej. pływającej. 

Ale nasza filia w Luandzie już ją zamówiła  Ale nasza filia w Luandzie już ją zamówiła  
w Hoist Trade International z Antwerpii.w Hoist Trade International z Antwerpii.

Postaraj się nie zrazić żadnego z  Postaraj się nie zrazić żadnego z  
klientów. I pamiętaj, jaka jest stawka  klientów. I pamiętaj, jaka jest stawka  

w tym przetargu.w tym przetargu.
Skontaktuję się z Skontaktuję się z 
naszym zespołem naszym zespołem 

śledczym. śledczym. 

Ale ten świat jest mały.Ale ten świat jest mały.
Od dawna pracujemy z Hoist Trade International. Od dawna pracujemy z Hoist Trade International. 
Wyobraź sobie, że klient, który właśnie zamówił  Wyobraź sobie, że klient, który właśnie zamówił  

u nich koparkę to nikt inny, jak Harbour  u nich koparkę to nikt inny, jak Harbour  
Dynamics, zwycięzca pierwszej tury przetargu  Dynamics, zwycięzca pierwszej tury przetargu  

na modernizację portu w Luandzie.na modernizację portu w Luandzie.
Pomyślałam, że to ty mógłbyś się Pomyślałam, że to ty mógłbyś się 

zająć tą sprawą.zająć tą sprawą.
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Ubezpieczony: strona, która nabywa polisę ubezpieczeniową i zobowiązuje 
się przestrzegać jej zapisów. Ubezpieczeni w Credendo to zazwyczaj spółki 
eksportowe, banki i firmy ubezpieczeniowe. Umowy eksportowe obejmują 
zwykle ryzyko nieuiszczenia płatności oraz zerwania umowy. Można je jednak 
rozszerzyć o ryzyko dodatkowe, obejmujące np. sprzęt firmowy czy związane z 
umowami handlowymi gwarancje bankowe.

Polisa ubezpieczeniowa: dokument potwierdzający ubezpieczenie. W przy-
padku ubezpieczeń kredytowych „pojedyncza polisa” dotyczy umowy z 
pojedynczym nabywcą lub wszystkich transakcji sprzedaży zawartych z jednym 
nabywcą. W przypadku „polisy ogólnej” ubezpieczenie obejmuje wszystkie 
transakcje sprzedaży kredytowej ubezpieczonego.

Składka ubezpieczeniowa: kwota uiszczana w ramach polisy ubezpiecze-
niowej. Zazwyczaj stanowi odsetek kwoty umowy lub obrotów ze sprzedaży 
objętej ubezpieczeniem; oblicza się ją na podstawie kategorii ryzyka, do jakiej 
należy klient, państwa, w którym dokonuje się transakcji oraz ustalonych wa-
runków płatności.

Zgłoszenie roszczenia: wniosek o odszkodowanie za straty objęte polisą 
ubezpieczeniową, który ubezpieczony składa u ubezpieczyciela. W przypadku 
ubezpieczenia kredytu firma ubezpieczona zgłasza roszczenie, gdy jeden z jej 
klientów nie ureguluje objętej ubezpieczeniem faktury.

Odszkodowanie: całkowita lub częściowa kwota, którą ubezpieczyciel wypłaca 
w związku ze stratami poniesionymi przez ubezpieczonego. W przypadku 
ubezpieczeń kredytu wypłacana suma wynosi między 90 a 98% ubezpieczonej 
kwoty, w zależności od rodzaju ubezpieczonych transakcji i wybranej polisy. 
Oznacza to, że odszkodowanie wyrównuje 90-98% strat objętych ubezpiecze-
niem.

Zagraniczne misje handlowe: podróże międzynarodowe organizowane w 
celu ułatwienia firmom ekspansji zagranicznej. Każda misja obiera za cel co 
najmniej jeden kraj i/lub konkretny sektor. W Belgii misje handlowe organizuje 
zazwyczaj Belgijska Agencja Handlu Zagranicznego i/lub organizacje regional-
ne promujące handel międzynarodowy takie, jak AWEX w Walonii, hub.brussels 
w Brukseli czy FIT we Flandrii. Organizacje tego rodzaju zrzeszają firmy z wy-
branych sektorów, jak również interesariuszy z sektora publicznego i prywatne-
go zaangażowanych w promocję handlu międzynarodowego w Belgii.

Szczęśliwym trafem wpadł w nasze ręce bilans Szczęśliwym trafem wpadł w nasze ręce bilans 
finansowy Harbour Dynamics...finansowy Harbour Dynamics...

Jak dobrze, że zorganizowano tę Królewską Jak dobrze, że zorganizowano tę Królewską 
Misję Gospodarczą w Luandzie. Misję Gospodarczą w Luandzie. 
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TAJEMNICE ŚWIATA UBEZPIECZEŃ 

Aby uczcić stulecie działalności, europejska grupa 
sektora ubezpieczeń kredytu Credendo zdecy-
dowała się – w zgodzie ze swoją belgijską tożsa-
mością – wydać komiks w stylu filmu akcji, który 
pozwoli czytelnikom  zajrzeć za kulisy pracy firmy, 
która ubezpiecza od ryzyka na całym świecie.


