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ddajemy do rąk Czytelników 9. tom Raportu, będący efektem realizacji nowej formuły naszego
wydawnictwa. Miejsce serii wydawniczej, w której publikowano, często wstępne, sprawozdania
z bieżących badań ratowniczych, zajmuje rocznik. Presja sprawozdawczości z badań wykopaliskowych przeprowadzanych w danym roku, jak to miało miejsce w dotychczas publikowanych tomach
(od 1 do 8), ustępuje trosce o jakość prezentowanych wyników badań i ich opracowań.
Nie ma nowoczesnej archeologii bez towarzyszących jej badań interdyscyplinarnych. Opracowania
z badań ratowniczych powinny być więc także uzupełnione studiami z zakresu nauk pomocniczych
archeologii, w tym biologicznych i fizyko-chemicznych. Praktyczną egzemplifikacją tego wskazania,
w niniejszym tomie Raportu, są artykuły specjalistów różnych dyscyplin naukowych, którzy byli
zaangażowani w archeologicznych opracowaniach ratowniczych badań wykopaliskowych. Badania te
przeprowadzono na osadzie z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Grabowcu, pow. jarosławski,
woj. podkarpackie oraz na wielokulturowej osadzie na stanowisku 20 w Bninie, pow. poznański.
Przykładem dobrze zorientowanego problemowo i pogłębionego studium naukowego, wykraczającego poza standardy opracowań o charakterze sprawozdawczym, jest artykuł poświęcony wynikom
badań   na stanowisku 13 w Kokotowie, pow. wielicki, woj. małopolskie. Ważne, wyselekcjonowane
aspekty przeszłej rzeczywistości ukazano natomiast w artykule, dotyczącym badań w Teatrze Starym
w Lublinie. Ze względu na wysoką wartość poznawczą tego typu studiów, chcemy kontynuować ich
publikowanie w kolejnych tomach.   
Trudno sobie wyobrazić prawidłowy rozwój naszej dyscypliny bez wymiany międzynarodowych
doświadczeń. W 9. tomie Raportu zamieszczamy tekst autorstwa kolegów z Ukrainy, prezentujących niektóre problemy związane z podejmowanymi tam ratowniczymi badaniami wykopaliskowymi. W następnych tomach przedstawimy poglądy badaczy z innych krajów na temat archeologii
ratowniczej.
Intencją redakcji jest również ujawnianie dyskusji i sporów wśród archeologów, prowadzonych, jak
dotąd, nieoficjalnie, dotyczących istotnych problemów ratownictwa archeologicznego w aspektach:
prawnym, finansowym, organizacyjnym, metodycznym i upowszechniania wyników badań
w wymiarze ogólnospołecznym oraz środowiskowym. Realizacją tego zamysłu są w prezentowanym
tomie artykuły dyskusyjne oraz recenzje. W kolejnych tomach chcemy stworzyć przestrzeń dla
wymiany poglądów na powyższe tematy, poszerzyć ich zakres, zaprosić do dyskusji przedstawicieli
wszystkich podmiotów zaangażowanych w badania ratownicze, w tym: inwestorów, służby konserwatorskie, firmy prywatne, środowiska muzealne i naukowe, zarówno uniwersyteckie, jak i z Polskiej
Akademii Nauk.
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W

e give to the hands of our readers the 9th volume of the Report. It is the first effect of implementation of a new formula of our publishing house. The place of subsequent volumes of publishing
series, devoted to publishing reports from rescue excavations from a given year or two years, often of
initial nature, for the first time is occupied by the yearbook. The pressure of reporting from excavation
survey carried out in a given period, as it was in the so far published volumes (from 1 to 8), gives way
to the care of quality of the presented results and studies.
There is no modern archaeology without the accompanying interdisciplinary research and analyses.
Studies form rescue excavations should be supplied with a proper type of studies in the scope of various
archaeology auxiliary sciences, including biological and physical-chemical. A practical exemplification
of this directive is the presence in this volume of the Report of packages of articles written by specialists of various scientific disciplines concentrated around archaeological studies of rescue excavations
on the settlement of late bronze age and early iron age in Grabowiec, district Jarosław, the Podkarpackie Voivodeship and on a multicultural settlement on site 20 in Bnin, district Poznań.
A good example of a problem-oriented and a deeper scientific study, going beyond the standards of
studies of reporting nature, is an article devoted to study results on site 13 in Kokotów, district Wieliczka, the Małopolskie Voivodeship. Important, selected aspects of the past reality are presented, on the
other hand, in an article devoted to survey in the old Theatre in Lublin. We want to promote and continue publications of this type of studies in subsequent volumes.   
It is also difficult to imagine a proper development of our discipline without exchange of experience on
an international scale. In volume 9 of the Report the speech of colleagues from Ukraine is presented,
showing some problems currently undertaken there of rescue excavations. In the following volumes
researcher’s views from other countries on rescue excavations will be presented.

The ambition of the editors is also to disclose discussion and disputes among archaeologists, conducted
so far often illicitly and unofficially, pertaining to important problems of archaeological rescue in the
legal, financial, organisational, methodical aspect and dissemination of research findings in a general
social and environmental dimension. An expression of this concern are in the presented volume the
discussion articles and reviews.  In subsequent volumes we would like to create space for exchange
of views on the above topics, expand their scope, invite to discussion the representatives of all entities involved in rescue excavations, including: the investors, conservation services, private companies,
museum and scientific environments from all divisions, i.e. university’s and PAN (the Polish Academy
of Sciences).
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