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Opis:
Wieś położona na wschód od Izbicy Kujawskiej, gdzie w lesie zachował się zespół pięciu neolitycznych
grobowców kujawskich, wzniesionych przez przedstawicieli tak zwanej kultury pucharów lejkowatych z
drugiego okresu neolitu polskiego (3500-2500 lat p.n.e.) – obecnie rezerwat archeologiczny.
Megalityczne budowle posiadają kształt przypominający w widoku z góry bardzo wyciągnięty trapez,
którego podstawa to wysokie na około dwa metry czoło grobowca (również w kształcie trapezu). Tył
grobowców jest niski i znacznie węższy. Całość była usypana z ziemi oraz obłożona głazami o sporych
rozmiarach i nawet kilkutonowej wadze. Przy czole grobowca wznoszone były drewniane budowle
kultowe o konstrukcji zrębowej lub sumikowo-łątkowej. Sepulkralne budowle w Wietrzychowicach są
do siebie nieomal równoległe i skierowane od czoła do tyłu grobowca na północny zachód.
Pierwszy grobowiec (licząc od zachodu) został zrekonstruowany w 1967 r. i nie odnaleziono w nim
szkieletu zmarłego, ani innego wyposażenia; jego czoło ma 10 metrów szerokości i 76 długości. Drugi
grobowiec – zrekonstruowany w 1968 r. – ma 9 metrów szerokości przy czole i 93 metry długości;
znaleziono w nim szkielet mężczyzny pochowanego w pozycji wyprostowanej, bez darów oﬁarnych,
zmarłego w wieku około 50 lat. Trzeci grobowiec, był zrekonstruowany już w latach 1934-1936. Jest on
największy – ma 116 metrów długości i 10 szerokości przy czole. W grobowcu znaleziono dwie
kamienne skrzynie ze szkieletami pochowanych w pozycji wyprostowanej na wznak mężczyzn, z
których jeden miał krzemienny nóż. Przedostatni grobowiec został przebadany i zrekonstruowany w
1968 r.; jego długość wynosi 47 metrów, a szerokość przy czole to około 7,5 metra. Znaleziono w nim
dwa szkielety mężczyzn w wieku około 50 i 35 lat. Ostatni, wysunięty najbardziej na wschód
grobowiec, jest najmniejszy. Mo on około 30 metrów długości i 6,5 szerokości przy czole; pochowany
był w nim mężczyzna w wieku około 30 lat.
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