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R

ok temu dziękowaliśmy w Raporcie 2005-2006 Kolegom – wykonawcom archeologicznych badań
ratowniczych na stanowiskach zagrożonych budową autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic
miast – za twórczy wkład do naszego wydawnictwa. Dzięki Wam – autorom publikowanych sprawozdań – udało się przywrócić do życia cenną inicjatywę naszych poprzedników w postaci kolejnego tomu
Raportu, forum wymiany osiągnięć i doświadczeń uczestników wielkiej naukowej przygody, zmieniającej oblicze polskiej archeologii.
Pozytywna reakcja badaczy terenowych na nasz apel o nadsyłanie prac do kolejnego tomu tej serii
wydawniczej przerosła najśmielsze oczekiwania. Do Raportu 2007-2008 nadesłano ponad dwukrotnie więcej artykułów niż do tomu poprzedniego. Z przyczyn techniczno-organizacyjnych zostaliśmy
więc zmuszeni do publikacji zgłoszonych materiałów w dwóch oddzielnych tomach, z których pierwszy
trzymacie Państwo w dłoniach. Tom drugi ukaże się niebawem.
Tak żywy udział tak licznego grona badaczy w jednej inicjatywie wydawniczej uważamy za objaw
korzystnego trendu postępującej integracji środowisk archeologicznych naszego kraju. Na naszych łamach publikują obok siebie archeolodzy z firm prywatnych oraz z większych i mniejszych instytucji
państwowych i samorządowych o profilu naukowym, muzealnym i konserwatorskim.  
Ponawiamy apel o nadsyłanie kolejnych prac, nie tylko o charakterze sprawozdawczym ale też zawierających uwagi i refleksje nad charakterem publikacji źródłowych z wielkich badań ratowniczych,
nad aspektami organizacyjno-prawnymi tychże badań, zastosowaniem w nich nowoczesnych metod
i strategii badawczych, czy też wreszcie nad formami upowszechniania ich wyników w możliwie najszerszych kręgach społeczeństwa.
Niniejszy tom Raportu 2007-2008 poświęcamy pamięci Jerzego Okońskiego, zmarłego niedawno
Kolegi, autora licznych opracowań źródłowych, wytrawnego badacza terenowego, zaangażowanego od
samego początku w program ratowniczych badań archeologicznych stanowisk zagrożonych budową
autostrady A-4 na obszarze województwa małopolskiego i podkarpackiego.
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A

year ago in Raport 2005-2006 we thanked our colleagues who had performed archaeological rescue
research on sites endangered by the construction of motorways, expressways and city ring-roads
for their creative contribution to our publication. Thanks to you – authors of published reports –
we managed to restore the valuable initiative of our predecessors in the form of another volume of
Raport – a forum for the exchange of achievements and experiences of participants of a big scientific
adventure changing the face of Polish archaeology.
The favourable response of field researchers to our request for submission of works for another volume
of this editorial series surpassed our boldest expectations. The number of papers submitted for Raport
2007-2008 was more than twice as large as for the previous volume. For technical and organisational
reasons we had to publish submitted papers in two separate volume – now you are holding the first of
them in your hands. The second volume will be published soon.
We think that such numerous participation of researchers in one editorial initiative is a symptom of a
good trend of progressive integration of archaeological circles in our country. Among authors of papers
published by us there are archaeologists both from private companies and from big and small state and
self-government institutions active in the fields of science, museums and conservation.
We request you once again to submit your further works containing not only reports, but also remarks
and reflections on the nature of source publications from large rescue research, on legal & organisational aspects of this research, on the use of modern research methods and strategies in it or on the
forms of dissemination of its results to the broadest public possible.
We dedicate this volume of Raport 2007-2008 to the memory of Jerzy Okoński, our recently deceased
Colleague, an author of many source elaborations and an experienced field researcher involved from the
beginning in the program of rescue archaeological research on sites endangered by the construction of
the A-4 motorway in małopolskie and podkarpackie voivodeships.
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