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BUK

MIESZKO
I PEWIEN UBR
znanie Buku za miasto, poczone z lokowaniem go na prawie magdeburskim, nastpio w 289 roku. Lokacji tej dokona ksiÅ Przemys II, pó|niejszy król Polski. Historia
tej miejscowoyci jest jednak znacznie dusza i wedug legendy siÅga koÌca X wieku. Jej
bohaterem jest Mieszko I, pierwszy wadca Polan, uwaany za faktycznego twórcÅ
paÌstwowoyci polskiej. PostaÁ wiÅc nie byle jaka. I to waynie ten wadca pewnego razu wraz ze
ywit pen wojów zawÅdrowa na tereny, gdzie dzisiaj pooony jest Buk.
To nie przypadek, e wadca wybra tamt okolicÅ, poniewa synÅa ona przede wszystkim
z ogromnych lasów, w których nigdy nie brakowao zwierzyny. Tego dnia druyna Mieszka I,
z nim na czele, zapolowaa na ubra. A jak wiadomo, ubr to zwierzÅ wielkie, silne i pokonaÁ go
nie jest atwo. W koÌcu jednak wadca dopi swego, choÁ pogoÌ za zwierzyn mocno go zmÅczya.
Tym bardziej, e ksiÅ modzieniaszkiem ju w tamtym okresie nie by. A e okolica bya piÅkna,
to usiad pod wielkim bukiem i zapad w sen. Jak siÅ okazao, by to ju sen wieczny...
W miejscu, gdzie zasn, z czasem wyrós piastowski gród, a puszczÅ zastpiy pola
uprawne. – Przez wieki podanie wroso w historiÅ miejsca. Po dziy dzieÌ drzewo bukowe jest
gównym symbolem w historii miasta – mona siÅ dowiedzieÁ z filmu animowanego pt.
„Legenda o drzewie bukowym i Mieszku”, który powsta z okazji 050. rocznicy chrztu Polski.
Co na to wszystko historia i materiay |ródowe? Wynika z nich, e pierwszy polski wadca zmar
25 maja 992 roku. Nie ma powodu by sdziÁ, e zgon nastpi z innych przyczyn ni naturalne.
Wedug sów biskupa Thietmara pierwszy wadca Polski umar „sÅdziwy wiekiem i gorczk
zmoony”.
O miejscu, gdzie to siÅ stao, biskup nie wspomnia, ale te nigdzie nikt nie napisa, e nie
byo to w puszczy pod drzewem bukowym. I po jednym ubrze… Zdaniem historyków, Mieszko I
najprawdopodobniej zosta pochowany w katedrze poznaÌskiej. W rzeczywistoyci, cytujc za
Wikipedi, jego prochów nigdy nie znaleziono i nie wiadomo do koÌca, gdzie tak naprawdÅ
spocz. Moe to i lepiej, bo dziÅki temu Buk ma piÅkn legendÅ, której mog mu pozazdroyciÁ
inne miasta. Nawet te wiÅksze i bardziej znane.
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