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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy
złożyć Wszystkim naszym czytelnikom, najserdeczniejsze życzenia; zdrowych, wesołych i spokojnych
Świąt. Niech świąteczny czas pozwoli Wam zregenerować siły, wzmocnić rodzinne więzi i radować się
tym, co przynosi każdy dzień. Życzymy, aby te święta był czasem spokoju i wyciszenia, które choć na
chwilę pozwolą zapomnieć
o wszelkich troskach dnia
codziennego.

W AŻNE TEMATY :


BOŻE NARODZENIE



MIKOŁAJ



ZAWODY
STRZELECKIE



TARGI KSIAŻKI
W KRAKOWIE



WIECZOREK POETYCKI

Motto dnia 24. 12. 2014 r.

„Aby Święta Bożego Narodzenia
były Bliskością i Spokojem,
a Nowy Rok– Dobrym Czasem”

W TYM NUMERZE :

Konstanty Ildefons Gałczyński

HISTORIA BOŻEGO NARODZENIA
Boże Narodzenie
w chrześcijańskim świecie
obchodzone jest od IV w.
Dawniej zwane było w
Polsce Godami lub Godnymi Świętami (od starosłowiańskiego słowa god rok).
Jeszcze na początku naszego stulecia Boże Narodzenie świętowano przez
12 dni.
Pierwszy dzień świąt –
25 grudnia rozpoczynało

poranne nabożeństwo.
Potem czas spędzano
przy suto zastawionym
stole – na rozmowach,
śpiewaniu kolęd, a także
modlitwie
i odpoczynku. Tego dnia
powstrzymywano się od
wszelkiej pracy: nie
wolno było sprzątać,
rąbać drewna, przynosić
wody ze studni. Tradycja zakazywała również
czesania się, przegląda-

nia się w lustrze, spania
w ciągu dnia. Nie urządzano tego dnia
wesel ani zabaw. Wizyty
składane były dopiero w
drugim dniu- św. Szczepana.
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VIII Powiatowe zawody strzeleckie
12 listopada br. w Gimnazjum nr 1 im. Juliusza
Słowackiego w Myślenicach, na szkolnej strzelnicy pneumatycznej odbyły
się VIII powiatowe zawody strzeleckie z broni
pneumatycznej przeprowadzone z okazji 96rocznicy Odzyskania Niepodległości. W imprezie
strzeleckiej udział wzięli
przedstawiciele 10 szkół
gimnazjalnych, łącznie w
zawodach wzięło udział
60 zawodników. Gimnazjum w Lipniku reprezentowali: Małgorzata Jasek,
Katarzyna
Śmieszek,
Magdalena
Bydłoń,

Mariusz Tokarz, Jakub
Ulman, Mariusz Urbaniak. Zawodniczki i zawodnicy mieli trzy strzały próbne i siedem strzałów ocenianych do tarczy
sportowej TS-2, na odległość 10 m z postawy stojącej z podpórką. Gimnazjaliści z Lipnika spisali
się znakomicie: Jakub
Ulman zajął 4 miejsce,
Mariusz Tokarz - 5 miejsce, Małgorzata Jasek - 7
miejsce.
Zawodnikom
gratulujemy!
ZH

Lipnik Koduje…
"Mistrzowie Kodowania" to ogólnopolski, bezpłatny program edukacyjny, w ramach którego dzieci ze
szkół podstawowych i gimnazjalnych uczą się programowania. Scratch jest środowiskiem przyjaznym uczniom,
prostym w obsłudze, a przy tym bezpłatnym. Scratch to intuicyjny język programowania, pozwalający uczniom
tworzyć gry, pokazy multimedialne, historyjki i inne projekty. Jego niewątpliwą zaletą jest błyskawiczny efekt,
jaki widzi uczeń po uruchomieniu stworzonego przez siebie programu. Ma to niebagatelne znaczenie, gdyż uczniowie oczekują szybkich rezultatów swojej pracy. Ten sposób nauki pozwala też utrzymać ich uwagę i motywację do dalszego zgłębiania tajników programowania. Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy na zajęcia do sali
4G.
Odwiedźcie nas: https://www.facebook.com/pages/Mistrzowie-Kodowania-Lipnik/1501182816803037?fref=ts
Nasze studio: Lipnik2014: http://scratch.mit.edu/studios/582440/
MK Z Lipnika http://scratch.mit.edu/studios/593370/
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Zakodowane życzenia
Interdyscyplinarne akcje naszych mistrzów kodowania minionego tygodnia w liczbach: ok. 50 animacji kartek świątecznych w scratch, 6 godzin warsztatów
adwentowych, 4 propozycje serwisów z dostępem do plików multimedialnych i graficznych
udostępnianych na wolnych licencjach, niezliczona ilość uśmiechów
i radości... 4 sesje spontanicznej grupy kolędniczej, 1 sesja selfie... A dodatkowo: 46 własnoręcznie wykonanych papierowych kartek imiennych
z życzeniami świątecznymi po niemiecku, ponad
150 ozdób adwentowych

na upominki i do dekoracji szkoły, 1 paczka pełna
niespodzianek...
Plany na najbliższe 2 tygodnie: zmiana dekoracji
w pracowni "scratch
świątecznie" (wtorek)
oraz ... miniprojekt: animowana prezentacja mojej szkoły.
Podrzucamy inspirację:
obejrzyjcie projekt zespołu z Salonik. Uczniowie
przedstawiają tam pracownię językową, informatyczną, fizyczną i halę
sportową...
Kto podejmie wyzwanie?
Chętni proszeni o kontakt z opiekunami MK p. Hałas lub Janik.
Link do przewodnika po
2. gimnazjum z Grecji:

Udana współpraca
międzynarodowa eTwinning
Remiks to chyba
będzie specjalność zespołu Mistrzów Kodowania
z gimnazjum. Podjęliśmy
wyzwanie eTwinning
klasy z greckich Salonik i
nagraliśmy dziś drugą
zwrotkę niemieckiej kolędy. To nie koniec: akcja
'selfi' również została
wykorzystana w tym
spontanicznym projekcie.
Dziękuję uczestnikom za
wspaniałą lekcję śpiewania wspartą nowymi

technologiami. Teraz my
wyzywamy na scratchowy pojedynek zespoły JUMIX z Niemiec i Chorwacji. Na rezultaty musimy
chwilkę poczekać .
Małgorzata Janik
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ANDRZEJKI 2014
„W listopadową ciemną noc,
swój los wywróżę sobie, bo wróżby
dziwną mają moc, mówiły mi o Tobie…”
Andrzejki to czas, by w zabawie zajrzeć do przyszłości i zobaczyć, co nas
czeka.
W sobotnie popołudnie 29.11.2014 r.
wspólną zabawę rozpoczęliśmy od
udekorowania żelkowymi pisakami
chrupiących piernikowych serduszek.
Następnie wielkie kolejki ustawiły się
do kącików wróżb, gdzie w aurze tajemniczości i blasku świec można było
poznać swoją przyszłość. Nie zabrakło
tradycyjnej w różby, mówiącej
że :”Której but na progu stanie, pierwsza panna na wydanie” i konkursów
tanecznych.
Dziękuję bardzo Wróżkom i Wróżom
za przygotowanie wróżb. Kto wróżył
– ciii, szaaa – i do następnego roku!
Dh Teresa

Świąteczne sms-y
Choinki dużej,

Każdemu, obojętnie skąd,

Kiedy świąteczny

Śniegu po uszy,

Od świtu aż do zmroku

Stół się ugina,

Na podwórku bałwana

-wesołych i przyjemnych

Śpiewa kolędy

I sylwestra do rana

Świąt oraz szczęśliwego

Cała rodzina.

Nowego Roku 2015!

Na niebie pierwsza

Wesołego jajka oj to nie ta bajka! Przepraszam
pomyłka to miała być choinka! Wiec życzę prezentów, szczęśliwych momentów, karpia
smacznego i Nowego Roku udanego!

Gwiazdka już świeci
Niech Cię bogaty
Mikołaj odwiedzi.
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BYLIŚMY NA TARGACH KSIĄŻKI W KRAKOWIE
godna tej frekwencji. Cudowne, że tylu Polaków interesuje
się książką. To niesamowite,
że tyle osób przyszło do
EXPO Kraków, ściągniętych
magią czytania. Naprawdę
bardzo przyjemnie przeciskać
się przez tłum wielbicieli
książki”.

Dnia 25 października w ramach projektu edukacyjnego uczniów klasy II
gimnazjum wyjechaliśmy
na 18. Międzynarodowe
Targi Książki w Krakowie. Targi po raz pierwszy
odbyły się w nowej lokalizacji w Międzynarodowym
Centrum Targowo – Konferencyjnym Kraków EXPO,
do którego kursował ekskluzywny
EXPO
–
bus. Centrum podzielono
na dwie ogromne hale: hala
„Wisła” i hala „Dunaj”,
gdzie plejada znanych autorów, dziennikarzy, publicystów, artystów spotkała
się ze swoimi wielbicielami
i niezliczonym tłumem czytelników z całej Polski, którzy, by wejść do środka,
musieli odczekać niemal w
kilometrowej kolejce, lecz ta
posuwała się bardzo szybko, ponieważ Centrum dysponuje czteropasmowym
wejściem.
Tuż przed naszym przybyciem Targi odwiedziła
Pierwsza Dama Anna Komorowska, która stwierdziła: „Imponuje mnie frekwencja, ale i też oferta

W Salonie Książki Dziecięcej
i Młodzieżowej otrzymaliśmy
autografy od Anny Onichimowskiej, Wojtka Cejrowskiego, Grzegorza Kaspepkego, Iwony Bielskiej, Joanny
Chmielewskiej, Anny Czerwińskiej, Renaty Piątkowskiej, Joanny Krzyżanek –
podpisywała książkę „Bajka
pachnąca czekoladą”, której to
kartki po potarciu palcami
naprawdę tak pachniały. Autorka poinformowała nas, że
niebawem ukaże się bajka
pachnąca truskawkami. Długo staliśmy w kolejce
do Rafała Kosika, który podpisywał książkę „Amelia
i Kuba”, lecz z powodu
ogromnej kolejki i naszego
braku czasu musieliśmy zrezygnować ze spotkania z tym
autorem. Mamy jednak Jego
zdjęcie. Pani Anna Dymna
musiała być w teatrze, my
jednak rozmawialiśmy z p.
Elżbietą Baniewicz, która
promowała książkę pt.
„Dymna”.
W Salonie Wydawnictw Katolickich zainteresowała nas
postać Ojca Leona
w ogromnym, czarnym kape-

luszu. Wydawnictwo
„Tyniec” promowało Jego
książkę „Ojca Leona słów
kilka”.
Do Szkolnej Biblioteki zakupiliśmy książki: „Powrót
taty” –Adama Mickiewicza,
legendę o najbardziej popul arn ym z bó j n i ku pt.
„Janosik” oraz „Kaczka
w berecie i inne historie” –
Agnieszki Frączak.
Nie sposób wymienić nazwisk autorów, których spotkaliśmy, na wykonanie fotografii często nie pozwalały
tłumy ich wielbicieli.
Wszystkim dzień ten przybliżył świat literatury, pokazał, jak barwny i bogaty w
wartościowe treści jest rynek
książki dla dzieci, młodzieży
i dorosłego czytelnika. Widać, że Polacy lubią czytać,
bo wszędzie: na schodach,
w kawiarni, w szatni, w poczekalniach, w restauracji,
w każdym niemal miejscu
siedzieli pojedynczo i w grupach, w kółeczkach na podłodze czytelnicy z nową, pachnącą jeszcze farbą książką,
zaczytani, przeglądający jej
stronice. To niesamowite! To
naprawdę wspaniałe, wielkie
święto książki!
Uczniowie projektu edukacyjnego IIG
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W poszukiwaniu Świętego Mikołaja
6-go grudnia do wszyst-

ciągnęliśmy z tej historii wskazu-

nia,. Wyglądały jakby zastał je

kich grzecznych dzieci przycho-

je, że pomoc okazała zwierzę-

sen zimowy a nie procesy geolo-

dzi św. Mikołaj. Ciągnięty przez

tom zawsze zostanie nagrodzo-

giczne, które mogą sięgać 40

zastęp reniferów w ciężkich sa-

na. Po obejrzeniu seansu udali-

mln lat, swoją drogą ciekawy

niach przemierza całą kulę ziem-

śmy się pod Kościół Mariacki,

pomysł na gwiazdkowy prezent.

ską aby dotrzeć do najdalszych

gdzie rozpoczęliśmy nasz głów-

Wracając do naszego autokaru

zakątków

domów.

ny cel wycieczki – poszukiwania

spotkała nas wspaniała niespo-

A zadanie ma nie lada – 6 –

wesołego Świętego. Nie było go

dzianka – naszym oczom ukazał

kontynentów, ok. 194 państw,

w Sukiennicach, ani na Małym

się św. Mikołaj! Z czerwoną

miliony domów w których miesz-

Rynku. Próżno wypatrywaliśmy

czapką, długą siwą brodą i wiel-

kają maluchy – wszystko w prze-

śladów na niebie w okolicach

kim workiem z prezentami spa-

ciągu jednej nocy! Oj, zaczaro-

Brackiej. Spieszący się prze-

cerował sobie spokojnie uliczka-

wane muszą być te sanie…

chodnie również nie mieli okazji

mi Krakowa! Jakże wielka była

zaobserwować

nasza

naszych

Nie czekając na mikołajkowy
wieczór wybraliśmy się na wycieczkę do Krakowa w poszukiwaniu

śladów

św.

Mikołaja.

A nóż zatrzymał się na Rynku
Głównym aby posilić się tradycyjnym, chrupiącym precelkiem?

Mikołaja

pod

radość

ze

spotkania

Bramą Floriańską ani na Wawe-

z nim! Zrobiliśmy sobie pamiąt-

lu. Znużeni poszukiwaniami po-

kowe zdjęcie oraz zaprosiliśmy

stanowiliśmy odwiedzić muzeum

go do naszych domów w Lipni-

bursztynu. To jest niewiarygod-

ku.

ne jakim uniwersalnym surowcem jest bursztyn! Podziwialiśmy przeróżne kształty burszty-

Naszą przygodę zaczęliśmy od

nowych przedmiotów t.j. statki,

projekcji filmu 3D p.t. „Piorun

latarnie morskie, biżuterie i owa-

i magiczny dom”. Morał jaki wy-

dy zamknięte wewnątrz kamie-

Św. Mikołaj obiecał, że wieczorem m przyjdzie do każdego
z nas i o nikim nie zapomni!
EW
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Spotkanie z poezją Tetmajera, Kasprowicza
i Asnyka
Dnia 24. 10. Spotkaliśmy się w Szkolnej Bibliotece na wieczorku poetyckim.
„Piękno górskiej jesieni w poezji i muzyce”
Tatry od zawsze przyciągały artystów, turystów, malarzy przepięknym krajobrazem i walorami klimatycznymi. Stanowiły w literaturze często temat główny. Oprócz samych gór artystów fascynował też lud podhalański, jego obyczaje, kultura, podania, legendy, muzyka i taniec. W utworach, które przeczytaliśmy pojawiał się motyw przyrody i jej piękna. Zafascynowany górami Kazimierz Przerwa – Tetmajer nazywany był POETĄ TATR. Jego wiersze: „Melodia mgieł nocnych”
czy „Widok ze Świnicy do Doliny Wierchcichej” oddały nam cały malarski efekt jego poezji. Czytając strofy autora zachwyciliśmy się grą barw jesiennych kolorów, które wprawiły nas w uspokojenie.
Jan Kasprowicz bardzo doceniał nieskażoną obecnością człowieka przyrodę tatrzańską. Piękne, poetyckie opisy krajobrazu tatrzańskiego przytoczyliśmy we fragmentach: „Krzaku dzikiej róży”.
Adam Asnyk zaś potwierdził, że piękno Tatr i wartości duchowe górali mają ogromną moc
przyciągania. Ten, kto raz zobaczył jesień w górach i ich piękno, będzie zawsze tu wracał i odkrywał
uroki tych gór na nowo. Przeczytaliśmy: „Ranek w górach”, „Morskie Oko”, „Giewont” i „Limba”.

Drewniany stosik z palącą się latarenką , które imitowało ognisko góralskie, liście, jarzębina
i wiszące obrazy z krajobrazami gór, to wszystko jeszcze bardziej wprawiło nas w nastrój jesiennego
czytania prześlicznej Tetmajera, Asnyka i Kasprowicza poezji.
Czytający
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Wycieczka do Krakowa
W środę 10.12.2014r. klasa I i II gimnazjum udały się na wycieczkę do Krakowa.
W pierwszej kolejności zwiedzili Muzeum Lotnictwa Polskiego, po którym oprowadził ich
przewodnik. Obejrzeli samoloty z okresu I Wojny Światowej oraz inne modele samolotów.
Wchodzili do wnętrza helikoptera, którym podróżował Jan Paweł II. Uczniowie byli także
w kinie na filmie pt. „Igrzyska śmierci” cz. III, a także w kręgielni Kraków—Plaza.
Dominika Małecka kl. I G.

„Biblioteka pełna Aniołów”
Inspiracją do przeprowadzenia warsztatów, które odbyły się dnia 11 grudnia
w Szkolnej Bibliotece była książka Małgorzaty Musierowicz „Na Gwiazdkę”. Wykonaliśmy aniołki, które zawisły na naszych świątecznych choinkach. Wokół nadleciały
Anioły w albumach, na kartkach świątecznych, w książeczkach dla dzieci, na zawieszkach choinkowych, bombkach, w legendach rzeźbach i malowidłach.
Odwiedziliśmy bloga Małgorzaty Musierowicz z Jej ulubionymi Aniołami, wysłuchaliśmy piosenki Beaty Bednarz „Anioły są wśród nas” z you tub’e. Jako, że postacie te stanowią motyw w rękodzielnictwie na warsztatach gościła p. Małgorzata Janik, która razem z twórczyniami artystycznymi wykonuje piękne rękodzieła
sztuki ludowej.
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Ozdoby Świąteczne
Jak co roku w naszej
szkole trwa produkcja ozdób
świątecznych pod opieką p.
Krystyny Dominik. Uczniowie przygotowują przepiękne bombki, wykonane z papieru i kaszy, choinki z szyszek oraz makaronu, a także
przepiękne stroiki. Wszystkie
ozdoby wystawiane są na
kiermaszu Świątecznym.
MD. i K.S

N UMER 7/2014
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Świąteczna krzyżówka

Pytania:


Słodkości kładzione do ciasta. Można je spotkać także w niektórych czekoladach.



Ozdoba na świąteczne drzewko.



Leżało w nim dzieciątko w stajence.



Leży pod świątecznym drzewkiem i czeka na rozpakowanie.



Świąteczne drzewko.



Msza święta odbywająca się w Wigilię około północy.



Twoi najbliżsi.



Kładziemy je pod świąteczny obrus.



Betlejemska.



W tę magiczną noc przemawiają ludzkim głosem



Łamiesz się nim podczas wigilijnej wieczerzy.



Powóz Mikołaja.



Ciągną Mikołaja i jego powóz.



Imię bożego dzieciątka
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Świąteczny humor. Dowcipy bożonarodzeniowe
rozbawią każdego!!!

Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę.
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw swoją jedynkę z matematyki.
- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy.
***
Po świętach Bożego Narodzenia do psychiatry przychodzi mały Jasio i mówi:
- Panie doktorze, z moim tatą jest coś nie w porządku. Przed kilkoma dniami przebrał się za starego dziadka i twierdził, że nazywa się św. Mikołaj!

***
Przyjaciel pyta Fąfarę:
- Jak minęły święta?
- Wspaniale! Żona serwowała mi same zagraniczne potrawy.
- Jakie?
- Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku, pierogi ruskie i sznycel po wiedeńsku z kapustą włoską.

***
Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!
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Coś słodkiego na święta
Piernik Staropolski
Składniki:
 500 g miodu naturalnego np. akacjowego
 1,5 szklanki cukru (lub mniej)
 250 g masła
 1 kg mąki pszennej
 3 jajka
 3 łyżeczki sody oczyszczonej
 pół szklanki mleka (125 ml)
 pół łyżeczki soli
2 torebki przyprawy korzennej do piernika (40 g w torebce)*

Miód, cukier i masło podgrzać stopniowo, doprowadzić do wrzenia, wymieszać do całkowitego rozpuszczenia cukru. Wystudzić.
Do wystudzonej masy dodać mąkę pszenną, sodę oczyszczoną rozpuszczoną w mleku,
jajka, sól i przyprawę do piernika. Ciasto starannie wyrobić i przełożyć do kamionkowego, szklanego lub emaliowanego garnka. Przykryć ściereczką i odstawić w zimne
miejsce (np. do lodówki) na 5 - 6 tygodni.
Uwaga: wyrobione ciasto jest dość luźne. Po leżakowaniu w zimnie tężeje i daje się
rozwałkowywać (trzeba tylko lekko podsypywać mąką).
Piec na 5 - 7 dni przed świetami.
Pieczenie
Ciasto podzielić na 3 równe części.

Przygotować 3 blachy, każda o wymiarach 39 x 26 cm. Posmarować je masłem i wyłożyć papierem do pieczenia.**
Każdą z części piernika rozwałkować na grubość około 0,5 cm, wyłożyć do blaszki,
wyrównać.
Piec w temperaturze 170ºC (można z termoobiegiem) przez 15 - 20 minut. Piernik
mocno rośnie, praktycznie podwaja swoją objętość. Wyjąć, wystudzić.
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Nasza propozycja
na świąteczny stroik
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Karp wigilijny
Karp wigilijny – przyrządzany na
wiele sposobów stanowi ucztę dla podniebienia i jest jednym z podstawowych dań kojarzonym ze świętami Bożego Narodzenia. Poniżej przedstawiamy kilka informacji na temat tek królującej na wigilijnych stołach ryby.
Porady:
niejednokrotnie zakupione, lub złowione karpie mają nieprzyjemny zapach mułu – w takim przypadku zaleca się potrzymanie ryby
w bieżącej wodzie bez jedzenia ok 2 dni, pomaga również przełożenia płatów karpia cebulą i czosnkiem i przechowanie w lodówce
minimum 2 godziny lub ich zamrożenie,
 usuwanie łusek z karpia – w celu łatwiejszego usunięciu łusek zaleca się włożenie ryby do lodówki na minimum godzinę, wtedy łuski lepiej schodzą,
 wielkość karpia – najsmaczniejsze karpie, to te, których waga nie
przekracza 2 kg, powyżej tej wagi ryba ta jest już bardzo tłusta
chociaż też posiada swoich zwolenników,
 kupowanie karpia – wybierając karpia należy zwrócić na jego wygląd, ryba nie powinna być poobijana, nie powinna mieć uszkodzeń, powinna być zdrowa silna i żywotna,


Zabijanie karpia
Istnieją dwie grupy ludzi, jedni proszą sprzedawcę o zabicie ryby, inni wpuszczają rybę na 2 – 3 dni do wanny. Decydując się na drugą
opcję musimy być świadomi tego, że za kilka dni będziemy musieli
naszą rybę zabić, lub wypuścić, co jak do nas dotarło też niejednokrotnie ma miejsce. Jednak decydując się na zabicie karpia powinniśmy to zrobić w sposób humanitarny, który nie będzie przysparzał
rybie dodatkowego cierpienia. Jeśli nie posiadamy wprawy warto poprosić o zabicie ryby osoby bardziej doświadczone. Najlepszą metodą zabicia karpia jest uderzenie go tępym narzędziem w głowę w celu ogłuszenia, a następnie szybkie odcięcie głowy.
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Przysłowia polskie związane z okresem Świąt
Bożego Narodzenia:



W Wigilię mróz, będzie siana wóz.



Gdy w Narodzenie pogodnie, będzie tak 4 tygodnie.



Jeśli dzień wigilijny pogodny, będzie roczek dorodny.





Gdy w dzień Adama i Ewy mróz i pięknie, zima szybko pęknie.
Boże Narodzenie po wodzie, Wielkanoc po lodzie.

Mikołaj za nami, kolejny dopiero za rok. Tymczasem
dzisiaj już mija III niedziela Adwentu. Święta nadchodzą wielkimi krokami. Pozostało do nich już tylko 7 dni.

Puste miejsce przy stole
Znany i powszechny jest obecnie w Polsce zwyczaj pozostawiania wolnego miejsca przy stole wigilijnym. Trudno dokładnie ustalić jego genezę. Zapewne jest to zwyczaj późniejszy, gdyż nie wspomina o nim żaden z historyków obyczajów polskich. Miejsce to przeznaczone bywa przede wszystkim
dla przygodnego gościa. Zbigniew Kossak pisze, ze "ktokolwiek zajdzie w dom
polski w święty wieczór wigilijny, zajmie to miejsce i będzie przyjęty jak brat".
Pozostawiając wolne miejsce przy stole wyrażamy również pamięć o naszych
bliskich, którzy nie mogą świąt spędzić z nami. Miejsce to może również
przywodzić nam na pamięć zmarłego członka rodziny.
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