
Haććććki - szanse i bariery 
produktu turystycznego

Opracowanie prezentacji – Jan Mordań



Haććććki – w województwie podlaskim, 
w powiecie bielskim, w gminie Bielsk Podlaski.

*Haććććki, wieśśśś po łożona

na malowniczym obszarze Równiny Bielskiej.

Obszar wsi wyró żnia si ęęęę:

urozmaicon ą rzeźbąąąą terenu,

ukszta łtowan ąąąą przez si ły przyrody

i wielowiekow ąąąą dzia łalno ść ludzk ąąąą.

Na tym terenie znajduj ą się:

niezwykle cenne siedliska przyrodnicze,

unikatowy zespó ł stanowisk archeologicznych

Haććććki i oryginalna zabudowa wiejska.

Z uwagi na swoje walory, krajobraz wsi Ha ćki

i jej s ąsiedztwa budzi zainteresowanie

zarówno naukowców jak i amatorów –

mi łośników przyrodniczo-kulturowego

dziedzictwa Podlasia.



Janusz Bogdan FaliJanusz Bogdan Falińński ski 
prof. dr hab. (1934prof. dr hab. (1934--2004)2004)

„„NiezwykNiezwykłąłą urodurodęę i bogactwo florystyczne i bogactwo florystyczne 
Haciek i zapisane w ziemi pod murawami Haciek i zapisane w ziemi pod murawami 
dzieje to fragment odwiecznych zwidzieje to fragment odwiecznych zwi ąązkzkóów w 
czcz łłowieka z ziemiowieka z ziemiąą..

Przekazujemy o nich informacjPrzekazujemy o nich informacj ęę z proz prośśbbąą o o 
pieczopieczołłowitowitąą trosktroskęę nad tymi skarbami:nad tymi skarbami:

-- niezwykniezwykłłymi formami terenu,ymi formami terenu,

-- zabytkami pradziejzabytkami pradziejóóww

-- i murawami stepowymi,i murawami stepowymi,

ktktóóre w podobnej kompozycjire w podobnej kompozycji

nie mognie mogłły nigdzie indziejy nigdzie indziej

sisięę uksztaukształłtowatowaćć..

Wszystko jest tu nasze, wiWszystko jest tu nasze, więęc niechaj c niechaj 
troszczy sitroszczy sięę o to dobro kao to dobro każżdy z nasdy z nas””..
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W A L O R Y   G E O L O G I C Z N E

Zadziwia różnorodność form kemowych

zgrupowanych na małym obszarze

czynią z zagłębienia wytopiskowego w Haćkach

obszar unikalny, godny ścisłej ochrony.

Prof. Andrzej Ber (Państwowy Instytut Geologiczny)





Haććććki - tajemniczy gród na pograniczu śśśświatów
Wartości kompleksu
stanowisk w Haćkach
z punktu widzenia archeologii:

� zachowany krajobraz archeologiczny,
stanowiska archeologiczne widoczne
w krajobrazie,

� skomplikowana biografia kulturowa:
wiele faz osadnictwa
i wykorzystywania
tego obszaru w pradziejach
i wczesnym średniowieczu;

� zróżnicowanie funkcjonalne stanowisk
wchodzących w skład kompleksu (gród obronny,świątynia pogańska (?)
i miejsce sprawowania obrzędów pogrzebowych, osiedla ludzkie, kurhany);

� unikatowe formy wykorzystywania tego terenu w pradziejach i wczesnym średniowieczu,
nieznane z żadnego innego stanowiska archeologicznego na terenie Polski (zwłaszcza we
wczesnej epoce żelaza i starszych fazach wczesnego średniowiecza);

� unikatowe zabytki ruchome odkryte w czasie badań wykopaliskowych, zwłaszcza ozdoby
metalowe;

� wartość naukowa (informacyjna): możliwość uzyskania odpowiedzi na kluczowe dla 
dziejów Polski i nierozwiązane dotąd problemy badawcze, zwłaszcza związane z
etnogenezą Słowian.

Prof. Zbigniew Kobyliński (Instytut Archeologii PAN)



8 lipca 1997 r.8 lipca 1997 r.
w Urzw Urzęędzie Gminydzie Gminy

zastanawiano sizastanawiano sięę nadnad
zagospodarowaniemzagospodarowaniem

grodziska i otoczenia:grodziska i otoczenia:

�� postulowano, aby w niezbyt odlegpostulowano, aby w niezbyt odległłej przyszej przyszłłoośści ci 
pomypomyśślelećć o rozwoju o rozwoju a g r o t u r y s t y k ia g r o t u r y s t y k i,,

bez stwarzania zagrobez stwarzania zagrożżenia dla roenia dla rośślinnolinnośści i zabytkci i zabytkóów,w,

�� krytykowano elementy obce w krajobrazie,krytykowano elementy obce w krajobrazie,

�� postulowano wprowadzeniepostulowano wprowadzenie
odpowiednich zapisodpowiednich zapisóóww
w planach zagospodarowania przestrzennego,w planach zagospodarowania przestrzennego,

�� mmóówiono o wydaniu folderu (w formie skwiono o wydaniu folderu (w formie skłładanki)adanki)
i ustawieniu tablic informacyjnych,i ustawieniu tablic informacyjnych,

�� chwalono zaangachwalono zaangażżowanie wowanie włładz  gminy,adz  gminy,

�� …… lecz  w spotkaniu nie uczestniczylecz  w spotkaniu nie uczestniczyłł
żżaden mieszkaniec  aden mieszkaniec  HaciekHaciek..



Krajobraz archeologiczny Krajobraz archeologiczny -- problemy ochrony i prezentacji:problemy ochrony i prezentacji:

•• powinien podlegapowinien podlegaćć ochronie zmierzajochronie zmierzająącej nie tylko do zapewnienia cej nie tylko do zapewnienia 
przetrwania, ale takprzetrwania, ale takżże do we do włłaaśściwej ich prezentacji i interpretacji,ciwej ich prezentacji i interpretacji,

•• uużżytkowany wbrew interesom spoytkowany wbrew interesom społłecznoecznośści lokalnej,ci lokalnej,

pozbawiony jest wartopozbawiony jest wartośści integracyjnej,ci integracyjnej,

•• obiekt piobiekt pięękny, historycznie wakny, historycznie ważżny, bez odpowiedniego urzny, bez odpowiedniego urząądzenia lub dzenia lub 
udostudostęępnienia nie ma wartopnienia nie ma wartośści ekonomicznej,ci ekonomicznej,

•• Krajobraz archeologiczny moKrajobraz archeologiczny możże miee miećć wartowartośćść ekonomicznekonomicznąą,,

jako istotny czynnik w zapewnieniu trwajako istotny czynnik w zapewnieniu trwałłego i zrego i zróównowawnoważżonego onego 
rozwojurozwoju

danej miejscowodanej miejscowośści czy regionu.ci czy regionu.

-- prof. Zbigniew prof. Zbigniew KobyliKobylińńskiski

W 1999 rokuW 1999 roku w Warszawie wydano publw Warszawie wydano publikacjikacjęę
KRAJOBRAZ ARCHEOLOGICZNYKRAJOBRAZ ARCHEOLOGICZNY pod redakcjpod redakcjąą Zbigniewa KobyliZbigniewa Kobylińńskiegoskiego

PiPięękno i charakter krajobrazu rekomendacja UNESCO okrekno i charakter krajobrazu rekomendacja UNESCO okreśśla la 
jako czynnik niezbjako czynnik niezbęędny do dny do żżycia ludziycia ludzi

i zaleca przejmowanie takich obiekti zaleca przejmowanie takich obiektóów przez lokalne spow przez lokalne społłecznoecznośści,ci,
ktktóóre mogre mogąą zapewnizapewnićć im wim włłaaśściwciwąą opiekopiekęę..



w 1999 roku z inicjatywy mieszka ńńńńców wsi Ha ććććki
utworzono Towarzystwo „Haj”

Celem zachowania miejscowych 

walorów przyrodniczo - kulturowych



Skutki intensywnego uSkutki intensywnego użżytkowaniaytkowania

przez rolnika z innej gminy.przez rolnika z innej gminy.

MURAWY KSEROTERMICZNE  I STEPOWE przy kemie Betłah w Haćkach. 
 

 

Tak wygl ąąąądałłłły do 2003 roku

 
 

Tak wygl ąąąądałłłły od 2007 roku









SPRAWOZDANIE z działalności Towarzystwa „HAJ” w 2008 roku.

• Zdjęcia z 15 listopada 2008r
• Tow. „Haj” !7 listopada 2008 r. zło żyło

do Prokuratury Rejonowej
zawiadomienie o podejrzeniu
popełnienia przest ępstwa
polegającym na zaoraniu
części kompleksu
stanowisk
archeologicznych 
i projektowanych
siedlisk ro ślinnych
objętych programem
„Natura 2000”.



Projekt Towarzystwa Projekt Towarzystwa „„HajHaj””

„„ChroChrońńmy niezwykmy niezwykłąłą urodurodęę
i bogactwo i bogactwo HaciekHaciek””



Obszar Natura 2000Obszar Natura 2000
„„Murawy w HaMurawy w Haććkachkach””

w 2011 rokuw 2011 roku



SzansSzansąą na powstanie na powstanie 
atrakcyjnego produktu atrakcyjnego produktu 
turystycznego w Haturystycznego w Haććkachkach
jest powstrzymanie jest powstrzymanie 
destrukcyjnych dziadestrukcyjnych działłaańń
organorganóów administracji w administracji 
publicznej i umopublicznej i umożżliwienieliwienie
miejscowym mieszkamiejscowym mieszkańńcom com 
zagospodarowanie gruntzagospodarowanie gruntóóww
na obszarze swojej wsi na obszarze swojej wsi 
zgodnie z dobrze pojzgodnie z dobrze pojęęttąą
ochronochronąą
siedlisk przyrodniczych i siedlisk przyrodniczych i 
dziedzictwa kulturowego.dziedzictwa kulturowego.

•• NatomiastNatomiast

•• najpowanajpoważżniejsze barieryniejsze bariery

•• w turystycznym w turystycznym 
wykorzystaniuwykorzystaniu

•• unikatowego krajobrazuunikatowego krajobrazu

•• w Haw Haććkach,kach,

•• to ignorowanie potrzebto ignorowanie potrzeb

•• i kapitai kapitałłu ludzkiegou ludzkiego

•• miejscowych mieszkamiejscowych mieszkańńccóów,w,

•• preferowanie preferowanie 
partykularnychpartykularnych

•• interesinteresóów niektw niektóórych osrych osóób,b,

•• oraz tworzenieoraz tworzenie

•• wirtualnych projektwirtualnych projektóów,w,

•• bez realnej mobez realnej możżliwoliwośści ichci ich

••


