
Jak życzyć komuś "Szczęśliwego Nowego Roku" 
w różnych językach świata? 

 

Wielka Brytania 

O północy Brytyjczycy stają w kole, wzajemnie obejmują się 
ramionami i krzyczą „Happy New Year!”. Unosząc szampana, 
wołają „Cheers!”. 

 

Indie 

W Indiach również odlicza się czas do północy, a gdy wybije, to wszyscy całują się i 
przytulają. Chcąc życzyć komuś szczęśliwego Nowego Roku, należy powiedzieć „Naya 
Saal Mubarak”. 

 

Brazylia 

Jeśli Nowy Rok zastanie Cię właśnie w tym kraju, życz wszystkim „Feliz Ano Novo”, a 
wznosząc toast, powiedz „Saúde”.Brazylijczycy oczekują przyjścia Nowego Roku na 
plaży. Zgodnie z tradycją, aby mieć szczęście w nadchodzącym roku, każdy musi wejść 
do morza i siedem razy przeskoczyć przez fale. 

 

Niemcy 

Niemcy odliczają od 10 do 1, życzą sobie „Frohes neues Jahr” i przytulają blisko stojące 
osoby. Zamiast wosku, leją ołów i w ten sposób wróżą sobie, co spotka ich w kolejnym 
roku. 

 

Chiny 

W Chinach świętuje się chiński Nowy Rok oraz ten, który obchodzą 
wszystkie zachodnie kraje. Podczas chińskiego Nowego Roku zasiada się 
do rodzinnej kolacji zwanej Nian Ye Fan. Jeśli chcesz komuś życzyć 
szczęśliwego Nowego Roku, powiedz „Xin Nian Ha”. 

 

 

 



Grecja 

Kiedy zegar wybije północ, Grecy krzyczą „Χρόνια Πολλά” (Ηronia Pola), całują się w 
oba policzki i przytulają najbliżej stojących ludzi. Symbolem powodzenia i obfitości 
jest granat, dlatego Grecy rzucają nim w drzwi frontowe. Im więcej zrobi się bałaganu, 
tym lepszy będzie kolejny rok. 

 

Włochy 

Jeśli będziesz świętować Nowy Rok we Włoszech, koniecznie życz 
wszystkim pomyślności, mówiąc „Buon anno!”. Przy toaście powiedz 
z kolei „Cin cin”. Na południu Włoch popularny jest zwyczaj, by w 
Sylwestra wyrzucać przez okno stare rzeczy. 

 

Stany Zjednoczone oraz Kanada 

Ten zwyczaj popularny jest również w Polsce. Dokładnie na 10 sekund przed północą 
Amerykanie i Kanadyjczycy odliczają od 10 do 1, życzą sobie, a jakżeby inaczej, „Happy 
New Year” i całują najbliżej stojącą osobę. 

 

Dania 

Duńczycy, wznosząc toast, mówią „Skål”. A miłość swoim przyjaciołom i sąsiadom 
okazują w przedziwny sposób- rozbijają talerze i szklanki o ich domy. Żeby szczęścia 
nie zabrakło, w zwyczaju mają wychodzić na krzesła o północy. 

 

Estonia 

Po estońsku do siego roku będziemy życzyć słowami: „Head uut aastat”. Estończycy 
wierzą, że najszczęśliwsze liczby to siedem, dziewięć i dwanaście. Dlatego, zgodnie z 
tradycją zjedzenie 7, 9 lub 12 potraw oznacza, że będzie się miało ogromną siłę w 
Nowym Roku. 

 

Filipiny 

Po filipińsku życzyć będziemy sobie: „Maligayang Bagong Taon!”, a szczęście w 
Nowym Roku ma nam przynieść założenie ubrań w groszki oraz włożenie do kieszeni 
monet. Wszelkie okrągłe przedmioty będą wróżyć dobrobyt, więc wiele rodzin je w 
tym czasie okrągłe owoce, takie jak pomarańcze czy grejpfruty. 


