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to milionów dolarów w gotówce 
zostało w górach, w dżungli  
– Jorge Sanabria, porucznik 
kolumbijskiej armii, bierze łyk 
piwa i chwyta żeberko. Wgryza 
się w mięso jak szczęśliwy pies. 

Krew i sos spływają mu po prawym ramieniu 
do łokcia i kapią na ziemię. Jego 11-letnia córka 
uśmiecha się z dumą.

Jesteśmy na wzgórzach nieopodal Bogoty. 
Piję piwo z człowiekiem ściganym. Porucznik 
Sanabria siorbie i głośno beka. Wygląda na zre-
laksowanego, zwłaszcza jak na kogoś, kto od lat 
dostaje  pogróżki, m.in. że jego śliczna córeczka 
zostanie porwana.

– On jest jak Hitler. Co noc śpi w innym miej-
scu. Nigdy nie mówi, gdzie będzie przebywał 
– tłumaczy Jorg Hiller, kolumbijski scenarzysta, 
który zaprowadził mnie na to spotkanie.

– Już pięć osób zostało zamordowanych z po-
wodu tych pieniędzy – dodaje.

Porucznik Sanabria miał dużo szczęścia. Dzię-
ki prowadzonej przez rząd (równie wielkiej co 
nieskutecznej) Wojnie z Kokainą został milione-
rem. Sanabria nigdy nie handlował kokainą. Nie 
zajmował się praniem pieniędzy z jej sprzedaży 
(przynajmniej przez większość życia). Po prostu 
znalazł 150 mln dolarów kokainowej gotówki. 
Sto pięćdziesiąt milionów! W odległym zakątku 
Kolumbii. Banknoty powpychane były w beczki 
po ropie. W każdej beczce znajdowało się 8 mln 
w paczkach studolarowych banknotów. Jego od-
dział znalazł co najmniej 20 beczek, może nawet 
więcej. Dokładnie nie wiadomo, Sanabria planuje 
wrócić po pieniądze, które zostały, więc więk-
szość szczegółów zostawia dla siebie.

Słońce chyli się ku horyzontowi, a Sanabria 
i powiększająca się przez cały dzień grupa jego 
przyjaciół opowiada mi o ukrytych skarbach.

– Mówi się na nie guaca. To indiańskie słowo 
– tłumaczy Adriana Chacon, prawniczka Sana-
brii, która często wypowiada się, jakby była jego 
rzeczniczką. – W okresie prekolumbijskim In-
dianie chowali swoje kosztowności w glinianych 
naczyniach i zakopywali. Na początku XX wieku 
pojawili się Los Guacqueros, którzy szukali skar-
bów i wykopywali guacas. Teraz żołnierze, gdy 
znajdą pieniądze kokainowych baronów, mówią 
na nie su guaca – nasz skarb.

– Kiedyś wysłano mnie, bym odkopał ogrom-
ną fortunę, chyba z kilkaset milionów dolarów  
– mówi pułkownik Hernan Mejia, dowódca eli-
tarnej jednostki Sił Specjalnych Kolumbijskiej 
Armii. – Ten facet miał pełno dróg ucieczki  
ze swojego rancza. Przy każdym wyjściu czekała 
walizka z 6 mln dolarów. Były schowane pod 

Żołnierze przywłaszczyli sobie pieniądze
kokainowych baronów; mieli nikomu o tym
nie mówić, ale po powrocie do bazy szybko
zaczęli bawić się jak królowie

Oddział kolumbijskiej armii pod dowództwem Jorge 
Sanabrii znalazł w dżungli 150 mln dolarów. Żołnierze 
byli wycieńczeni i głodni, Sanabria pozwolił więc wziąć 
im pieniądze. Nie dali rady zabrać wszystkiego.  
100 mln dolarów zakopali z powrotem.

KASA DLA 
ZUCHWAŁYCH

Skarb Kolumbii GroŹnA PLAnetA ‡

 Tekst: Jonathan Franklin   Zdjęcia: Morten Anderson, Sanabria, Palomino

Bank Centralny  
w środku dżungli
Stos żeberek powoli znika, a wydłuża się rząd 
pustych butelek po piwie na piknikowym stoliku. 
Jak w większości kolumbijskich miasteczek, tu 
nie ma pośpiechu.

Mimo że media przedstawiają Kolumbię jako 
nieprzyjemny, pełen przemocy kraj, to miejsce aż 
kipi od przepięknych dziewcząt i uśmiechniętych 
ludzi. W ubiegłorocznym światowym rankingu 
najszczęśliwszych narodów Kolumbijczycy upla-
sowali się na drugim miejscu. Za Duńczykami. 
Taaak. Kto nie byłby szczęśliwy w Kopenhadze 
pełnej blond ślicznotek, żyjąc na koszt państwa 
z rozbudowanym systemem socjalnym? Ale  
gwarantuję wam, że jeśli Duńczycy mieliby się 
zmagać z problemami współczesnej Kolumbii, 
ich samozadowolenie spadłoby do poziomu 
„szczęścia” mieszkańców Rwandy. 

Porucznik Jorge Sanabria pokazuje autorowi
miejsce, gdzie zakopano fortunę; mapa jest 
na tyle niedokładna, że ze spokojem może
pokazywać środek niedostępnej dżungli



8 8

podłogą, na dachu, za lustrem. Którymkolwiek 
wyjściem by uciekał, wszędzie mógłby wziąć  
z sobą torbę pieniędzy. 

Takich miejsc z zakopanymi pieniędzmi jest 
w Kolumbii wiele. Adriana wskazuje na zielone 
wzgórza otaczające Bogotę i mówi: Góry Kolum-
bii? To nasz Bank Centralny! 

Głodni milionerzy
Gdy młody żołnierz przybiegł do obozowiska 
w dżungli z garściami pełnymi studolarówek, 
banknoty wypadały mu z rąk. Porucznik Sana-
bria i jego ludzie niemal umierali z głodu. Mieli  
za sobą kilka miesięcy walk z partyzantami  
i insektami (na obu frontach ponosili porażki).  
72 żołnierzy z patrolu Sanabrii zwanego Batalio-
nem Łowców mieszkało w namiotach w obozo-
wisku partyzantów. – Zajęliśmy je i chcieliśmy 
odpocząć tam kilka tygodni. Ludzie byli zmęcze-
ni, nie mieliśmy jedzenia.

Leśny obóz służył wcześniej największej gru-
pie partyzanckiej w Kolumbii, znanej jako FARC. 
Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii powstały 
jako zbrojne skrzydło kolumbijskich komunistów,  
ale teraz partyzanci porzucili rewolucyjną retory-
kę i zajęli się handlem kokainą.  Przerzucają tony 
narkotyków do Meksyku, co przynosi im rocznie 
około 500 milionów dolarów. Sanabria i jego 
ludzie nie wiedzieli, że obozują na terenie Banku 
Centralnego FARC. Miliony dolarów w gotówce 
były zakopane pod ich śpiworami. Żołnierze  
dosłownie spali na pieniądzach.

– Myślałem, że to fałszywki. Nie mogliśmy 
uwierzyć, że to prawdziwe pieniądze – mówi  
Sanabria. – Od samego początku wiedziałem, 
że nie zgłoszę naszego odkrycia. To za to, że 
armia źle nas traktowała. Gdybyście zobaczyli te 
smętne twarze moich ludzi. Opowiadali o matce 
cierpiącej głód, o chorej siostrze bez dachu nad 
głową. Nie było żadnych wątpliwości, że zatrzy-
mamy tę forsę.

Sanabria był dowódcą i to on musiał zdecydo-
wać. Przyjął prostą zasadę – znalezione, nie kra-
dzione. W ciągu następnego tygodnia żołnierze 
porzucili walkę z partyzantami, a zajęli się od-
kopywaniem beczek. Wyciągali jedną za drugą, 
a w każdej było po 8 mln dol. 

Wieczorami przy ognisku żołnierze marzyli 
i opowiadali o nowych pięknych kobietach i no-
wym życiu, jakie ich czeka. Po dwóch tygodniach 
młodzi milionerzy stworzyli własną ekonomię. 
Papier toaletowy kosztował 100 dolarów, a radio 
z bateriami – 1000. – Możesz mieć pół miliona 
dolarów, ale w takich warunkach zwykła szczo-
teczka do zębów jest bezcenna.

Wojskowe helikoptery był zajęte akcjami 
w innych rejonach, więc Batalion Łowców był 
zostawiony sam sobie. Bez zaopatrzenia. – Byli-
śmy milionerami, ale nie mieliśmy co jeść – mówi 
jeden z żołnierzy. Żeby przetrwać, piekli ślimaki 
w ognisku i polowali na dzikie zwierzęta.

Sanabria zrobił grafik polowań. Codziennie 
wyruszała grupa żołnierzy, która miała zastrzelić 
tuzin małp. Ich mięso było twarde, a poza tym 
kula z karabinu M16 wyrywa połowę ciała. No 
i te oczy! Te małe rączki i niemal ludzkie twarze! 
Dopiero od  Indian nauczyli się, jak jeść małpy, 
by wyglądały mniej ludzko – trzeba odrąbać im 
ręce, nogi i głowę. – Wtedy możesz prawie sobie 
wyobrazić, że to stek – mówi Sanabria. 

Szeregowy Lenin  
został kobietą 
Kiedy w końcu nadleciały helikoptery, żołnierze 
z trudem się do nich wgramolili. Mieli przy sobie 
tyle gotówki, że ledwie mogli się ruszać. Plecaki 
i kieszenie były pełne banknotów. Nawet wylali 
wodę z manierek i wypchali je zrolowanymi stu-
dolarówkami. To, czego nie dało się upchać, wsa-
dzili z powrotem do beczek i zakopali. Dali radę 
zabrać tylko 46 milionów. Ponad dwa razy więcej, 
około 100 mln dolarów, zostało na wzgórzach.

Śmigłowiec ledwo poderwał się do lotu. – Mu-
sicie być nieźle nadziani – zażartował pilot. 

Nikt nie ośmielił się odezwać. 
W drodze do bazy Sanabria powtórzył swoje 

rozkazy: „Nikomu nic nie mówić. Nie wydawać 
kasy. Słuchajcie mnie, a będziemy bogaci”. 

Ale już kilka godzin po wylądowaniu w woj-
skowej bazie koło miasteczka Popoyan młodych 
żołnierzy ogarnęło szaleństwo. Jeden kupił no-
wego Forda pick-upa z przyciemnianymi szybami 
i systemem audio jak z dyskoteki. Inny jeździł 
po bazie nowiutkim błyszczącym motocyklem. 
W miasteczku Popoyan huczało od plotek  
– grupa żołnierzy weszła do miejscowego bur- 
delu, wykopała wszystkich gości i wyłożyła  
60 tys. dolarów za imprezę, która przekształciła 
się w dwudniową orgię.

Żołnierze zamienili lokalnych taksówkarzy 
w osobistych szoferów, którzy wozili ich po 
sklepach i zapełniali bagażniki nowymi butami 
sportowymi i dresami. Jeden kupił butelkę naj-
droższych perfum i wypił je na miejscu. Żołnierz, 
któremu spodobała się fryzjerka, przychodził 
do niej strzyc się. Trzy razy dziennie. Ładne 
sprzedawczynie i kelnerki dostawały studolarowe 
napiwki. Wkrótce w Casa de Cambio – lokalnych 
kantorach – zabrakło kolumbijskich pesos na 
wymianę.

Porucznik Sanabria (gruby, drugi od lewej) i jego 
ludzie tuż przed wylotem na misję, podczas której
znaleźli zakopany skarb – 150 mln dol. w gotówce

‡ GroŹnA PLAnetA Skarb Kolumbii

Na miejscu można przyjrzeć się, 
jak montuje się znane z filmów 

i gier komputerowych pump guny

Batalion Łowców podczas walk z partyzantami
z ugrupowania FARC

Wycieńczeni żołnierze 
po kilku tygodniach 
w dżungli 

Jedna z ok. 20 odnalezionych beczek; 
w każdej było 8 mln dolarów
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Kiedy miałem 15 lat ??????? ‡
w najgorszych koszmarach słyszeli stuk, stuk, 
stuk, stuk – odgłosy pukania wysokich obcasów 
o podłogę sali sądowej i pytanie: „No cześć chło-
paki, czego ode mnie chcecie?” – Adriana próbuje 
naśladować głos geja i przewraca oczami. – Wy-
obrażacie sobie sędziego, kolumbijskiego macho, 
oskarżającego żołnierza po operacji zmiany płci?

Powrót po skarb
Rząd Kolumbii próbował przedstawić żołnierzy 
jako kryminalistów, ale dla prostych ludzi byli 
oni bohaterami. – Większość Kolumbijczyków 
uważa, że żołnierze mieli prawo zatrzymać te 
pieniądze. Przecież oni ryzykowali własne życie 
w walce – mówi Rodrigo Triana, kolumbijski 
reżyser, który kręci Regreso a la Guaca (Powrót po 
skarb) – serial oparty na przygodach i tragedii 
żołnierzy, którzy zdobyli fortunę.  – Oni jej nie 
szukali. Po prostu ją znaleźli. To był łup wojenny. 
A łupy należą do tego, kto je zdobędzie.

W końcu wszyscy żołnierze zostali puszczeni 
wolno. Pozwolono im nawet zatrzymać pienią-
dze. Ale dla wielu to znalezisko stało się La Guaca 
Maldita – przeklętym skarbem. Za pieniędzmi 
z narkotyków szła przemoc. – Kilku żołnierzy zo-
stało zamordowanych, innym porwano członków 
rodziny, zastraszano ich lub po prostu wszystko 
im skradziono – mówi reżyser. – Przez moment 
mieli złudzenie, że ich życie się zmieni, ale szyb-
ko wszystko stracili. Dla większości to znalezisko  
okazało się nieszczęściem. Znaleźli mnóstwo 
forsy i jeszcze więcej kłopotów.

Sanabria nadal szuka kłopotów, bo planuje 
znów przedostać się do dżungli i wykopać 100 mi-
lionów, może 200, może 300 i rozdzielić między 
swoich ludzi. Minęło już pięć lat od ich odkrycia. 
W tym czasie Sanabria próbował wrócić po resztę 
skarbu, ale jego misja zakończyła się niepowodze-
niem – partyzanci przygotowali zasadzkę.  

– Czekały na nas drewniane piki, długie na 
2–3 metry, zaostrzone i posmarowane cyjankiem. 
Była wieżyczka z karabinem maszynowym, 
który miał ostrzeliwać zbliżające się śmigłowce 
– Sanabria opisuje przygotowania partyzantów 
w pobliżu miejsca, gdzie ukryto pieniądze. – Nie 
ma wątpliwości, czekali na nas.

W okolicy zakopano dziesiątki min przeciw-
piechotnych. – Pierwszej nocy, kiedy weszliśmy 
na ten teren, kapitan i dwóch żołnierzy zginęli od 
min – mówi pułkownik Hernan Mejia, wielokrot-
nie odznaczany kolumbijski komandos,  który od-
powiadał za tę akcję. Misja została odwołana, ale 
Sanabria wciąż chce tam wrócić. Tylko on potrafi 
wskazać, gdzie dokładnie zakopano sto milionów 
dolarów w gotówce. ‡

Do przedstawicieli armii szybko dotarły 
informacje, że grupa żołnierzy bawi się jak 
królowie.  Batalion Łowców miał stawić się do 
apelu. Ci, którzy przybyli na zbiórkę, natych-
miast zostali aresztowani. Większość jednak 
zdezerterowała – wysłano za nimi pościg po 
całej Kolumbii.

Każdy uciekał na własną rękę. Wielu schroni-
ło się w rodzinnych domach, ale niektórzy byli 
bardziej pomysłowi. Jeden z żołnierzy przedo-
stał się na wyspę Margaritę na Karaibach, gdzie 
kupił hotel Bed and Breakfast. Prowadził go pod 
przybranym nazwiskiem – wcześniej zapłacił 
za fałszywe dokumenty. Inny kupił firmę prze-
wozową w Argentynie i prał brudne pieniądze 

puszczając puste autobusy w trasy po całej Ame-
ryce Południowej. Najbardziej oryginalny był 
szeregowiec Lenin (z takim nazwiskiem nikogo to 
nie powinno dziwić – przyp. red.). Młody gej wstąpił 
do armii, by zarobić trochę pieniędzy i pomóc 
rodzinie. Cały czas żył w strachu, że jego prefe-
rencje zostaną odkryte i marzył o operacji zmia-
ny płci. Teraz, gdy miał pieniądze, mógł spełnić 
to marzenie. Lenin pojechał do Ekwadoru, gdzie 
dzięki pomocy chirurga stał się kobietą. Potem 
przeniósł się do miasteczka w Armenii, otworzył 
studio stylizacji paznokci oraz spa i wyszedł za 
mąż za policjanta. 

– Armia nawet nie próbowała postawić go 
przed sądem. Wojskowi prokuratorzy chyba 

‡ GroŹnA PLAnetA Skarb Kolumbii

Żołnierze upychali znalezione dolary 
gdzie się dało, ale i tak nie byli w stanie 
zabrać wszystkiego

Pułkownik Hernan Mejia dowodził nieudaną 
wyprawą po zakopane 100 mln dolarów 

Batalion Łowców tonął w pieniądzach, 
ale w środku dżungli banknoty były niewiele
warte i żołnierze głodowali. Gdy wrócili do 
cywilizacji, odbili sobie wszystko z nawiązką


