
HITLER PRZYCIĄGA TURYSTÓW!

Postać Adolfa Hitlera od lat wzbudza zainteresowanie nie tylko
historyków. Mimo zrozumiałej niechęci do tej historycznej postaci,
miejsca, w których przebywał lub które nakazał zbudować stają się
coraz większą atrakcją dla zwiedzających – jednym z takich miejsc
jest tzw. „Wilczy Szaniec”.

 

Hitler pozostaje jednym z najbardziej okrutnych i despotycznych przywódców w historii świata.
Niemniej jednak jego osobowość stała się fascynującym tematem dla wielu miłośników historii, a
szukanie śladów jego życia stało się wręcz obsesją dla wielu osób.

Wiele osób, które zapoznaje się z historią Adolfa Hitlera, dowiaduje się o twierdzy, którą nakazał
zbudować dla siebie na dzisiejszych terenach północno – wschodniej Polski. Twierdza ta nosi nazwę
„Wilczy Szaniec”, a Hitler przebywał w niej wielokrotnie w trakcie II wojny światowej, gdzie
znajdował się jego główny sztab. Obecnie teren ten podlega polskim Lasom Państwowym,
które chętnie rozglądają się za inwestorami mogącymi uczynić ten zakątek Polski atrakcją
turystyczną.

Oferta na zagospodarowanie tych terenów jest co prawda aktualna od jakiegoś czasu, ale skala
całego projektu powoduje, że inwestorzy nie są jak na razie skorzy do inwestowania tam pieniędzy.
Warto dodać, że remontowi podlegałoby 80 budynków rozlokowanych w wielu strefach otaczających
„Wilczy Szaniec”.

“Wilczy Szaniec” został zbudowany w 1940 roku, a Hitler po raz pierwszy odwiedził go w 1941 roku.
W ciągu 3 lat spędził tam około 800 dni, a twierdza ta funkcjonowała wtedy, jako jego sztab główny.

System bunkrów został zbudowany w sposób taki, aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa osobom
tam przebywającym, dodatkowo teren ten był zupełnie samowystarczalny, ponieważ posiadał własną
elektrownię oraz stację kolejową. Wycofujące się w 1945 roku wojska niemieckie zużyły
ogromnej ilości trotylu do zniszczenia tego systemu bunkrów. Ich solidna żelbetowa
konstrukcja była na tyle jednak mocna, że wiele z nich zachowało się do czasów dzisiejszych.

“Wilczy Szaniec”, to również miejsce znane z nieudanego zamachu na Adolfa Hitlera,
przeprowadzonego przez porucznika Klausa von Stauffenberga – historia ta została spopularyzowana
przez film pt. ”Walkiria”, gdzie główną rolę zagrał znany amerykański aktor Tom Cruise.
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