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Bociany - wróżby, przepowiednie, wierzenia, mity
Bociany od wieków żyją w bliskim sąsiedztwie ludzi i są przedmiotem wielu wierzeń,
wróżb, powiedzeń i mitów, głęboko zakorzenionych w naszej kulturze.
W Europie bocian uważany jest za ptaka przynoszącego szczęście, pomyślność rodziny,
ale także urodzaj. Co roku spodziewamy się pojawienia pierwszych oznak wiosny:
liści na drzewach, kwiatów i bocianów.
Na podstawie ich zachowania przewidujemy pogodę, np. jeśli latają wysoko, może to
zwiastować wczesną wiosnę lub ładną pogodę, jeśli jest niska, wiosna może przyjść
późno i być deszczowa lub pogoda może być deszczowa przez kilka następnych dni.
Wróżenie oparte na obserwacji bocianów jest powszechne. Jeśli tego pierwszego
zobaczymy w powietrzu, to jest pewne, że w tym roku odniesiemy sukces w pracy i że
szczęście do nas przyleci, jeżeli stoi, to dobrobyt też gdzieś się zatrzyma i nie dotrze do
nas. Poza tym po zobaczeniu lecącego bociana dziewica wyleci z domu w tym roku lub
przyleci kawaler, jeśli bocian stał, kandydatka na męża nie przyjedzie.
Proroctwa i wierzenia dotyczące bocianów:
- "Gdzie gnieździ się bocian, będzie się szczęśliwie działo",
- „Szczęśliwy dom, w którym są bociany”.
- „Tam, gdzie bocian siedzi na swoim gnieździe, piorun nie uderzy”.
Bocianom przypisuje się również rodzenie dzieci, co jest z pewnością najbardziej
rozpowszechnionym przekonaniem dotyczącym tego gatunku ptaka w Polsce.
Z biegiem lat przekonania się zmieniają, zanikają, ale niektóre pozostają z nami na
długo.
Co 4 bocian na świecie pochodzi z Polski!
Wszyscy kochamy bociany!

Storks - omens, prophecies, beliefs, myths
For centuries, storks have lived in close proximity to people and are the subject of many beliefs,
fortune-telling, sayings and myths deeply rooted in our culture.
In Europe, the stork is considered a bird that brings good luck, family well-being, and also
fertility. Every year we expect the first signs of spring to appear: leaves on trees, flowers and
storks.
We predict the weather based on their behavior, e.g. if they fly high it may herald early spring
or nice weather, if it is low spring may come late and rainy or the weather may be rainy
the next few days.
Fortune telling based on the observation of storks is common. If we see the former in the air,
it is certain that this year we will be successful at work and that happiness will fly to us, if it is
still there, prosperity will also stop somewhere and will not reach us. Besides, after seeing a
flying stork, the virgin will fly out of the house this year or a bachelor will fly, if the stork was
standing, the candidate for a husband will not come.
Prophecies and beliefs about storks:
- "Where the stork nests, it will be happily happening",
- "Happy house with storks."
- "Where a stork sits on its nest, lightning will not strike."
Storks are also credited with giving birth to children, which is certainly the most widespread
belief about this species of bird in Poland.
Over the years, beliefs change, fade away, but some stay with us for a long time.
Every 4th stork in the world comes from Poland! We all love storks! (Google translator)
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