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Ceramika - analogicznie Jak w roku ubiegłym - Jest związana
głównie z cyklem lendzielsko-polgarskim /wystąpiły m.in.
fragmenty misy z języozkowatym występem na krawędzi, fragent biało malowanej czarki, ceramika zdobiona nakłuciami
i dołkami/. Nieliczne, drobne fragmenty ceramiki odnieść
można do wczesnej epoki brązu. W materiale krzemiennym
dominuje surowiec czekoladowy. Wśród narzędzi stosunkowo
dużo jest rylcowj inne rodzaje narzędzi /drapacze, przekłuwacze i in./ wystąpiły sporadycznie. Znaleziono też kilka
rdzeni. Wśród przedmiotów kamiennych na uwagę zasługuje
gładzona siekierka z łupku, zachowana niemal w całości. Do
ciekawszych znalezisk należy również jedyny przedmiot meta
lowy: rurkowaty paciorek miedziany.
Materiały przechowywane'są w PMA
Badania będą kontynuowane.
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Wzgórze "Salve Regina" położone jest na południo
wo-zachodnim krańcu Sandomierza /Przedmieście Krakowskie/.
Ohiekt ten, łączony często z grupą wielkich kurhanów mało
polskich doby plemiennej, został w ostatnich latach poddany
serii hadań geofizycznych, a w roku 19ÖQ wykonano tam wier
cenia geologiczne otworów. W efekcie przeprowadzonych prac
ustalono, że nie jest to nasyp, lecz naturalna formacja
lessowa. Celem dokładniejszego rozpoznania warstwy przypo
wierzchniowej w rejonie kulminacji, wykonano w 1902 r. wy
kop sondażowy o wymiarach 3 x 1 m. Wykop ten zlokalizowany
został po stronie wschodniej, istniejącej tam kamiennej fi
gury. V/ północnej części sondażu stwierdzono bezpośrednio
pod darnią calec lessowy. W części południowej odkrytp na
tomiast silnie zniszczony grób, z resztkami obstawy ż płyt
kamiennych, zawierający zdekompletowane kości należące do
przynajmniej 2 osobników /dziecko i osoba dorosła/ oraz
kości zwierzęce, muszle małża, odłupek i grot krzemienny,
szydło kościane, wisiorek z muszli a także fragment dwóch
bogato dekodowanych mis. Na powierzchni objętej badaniami
odsłonięto tylko część grobu; kontynuuje się on bowiem w
kierunkach wschodnim, południowym i zachodnim. Zespół zna
lezionych zabytków pozwala zaliczyć go do kultury złockiej.
Materiały z odkryć wraz z dokumentacją przekazano
dto Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.
Nie przewiduje się kontynuacji badań.

