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rej sztangę należy unieść na wyprostowanych
rękach nad głową»
n I, blm.
RWE «Radio Wolna Europa, rozgłośnia
radiowa założona w 1952 r. w Monachium,
nadająca m.in. w języku polskim, zajmująca
się tematyką polityczną, gospodarczą i kulturalną»

wym. er-wu-e • n ndm.
rwetes pot. «hałas połączony z bieganiną,
pośpiechem; gwałt, zamieszanie, rozgardiasz»:
W domu panował nieopisany rwetes z powodu wyjazdu na
urlop.

m IV, D. -u, Ms. ~sie, blm.
RWPG ekon. polit. «Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, organizacja gospodarcza istniejąca w latach 1949–1991, skupiająca państwa politycznie i ekonomicznie podporządkowane Związkowi Radzieckiemu»

wym. er-wu-pe-gie • ż a. n ndm.
ryba 1. «zwierzę kręgowe żyjące w wodzie,
oddychające skrzelami, o kończynach w postaci
płetw i wrzecionowatym ciele, u większości
gatunków pokrytym łuskami» c Ryby morskie,
słodkowodne, denne, głębinowe, akwariowe. Ryby mięsożerne, roślinożerne, żyworodne. Ryby wędrowne. Ryby
gotowane, wędzone, smażone. Ławica ryb. Wędzarnia ryb.
Hodowla ryb. Smażalnia ryb. Potrawy z ryb. Ryba w galarecie. Łowić, nęcić ryby. g kulin. Ryba po grecku

«ryba usmażona i podana z duszonymi jarzynami w sosie pomidorowym» g Ryba po
żydowsku «ryba gotowana, zwykle przyrządzana na słodko» g Ryba z rusztu zob. ruszt
w zn. 1. g paleont. Ryby pancerne «ryby

okresu sylurskiego i dewońskiego, charakteryzujące się mocnym pancerzem kostnym
osłaniającym przód ich ciała» g zool. Ryba
młot zob. młot w zn. 5. g Ryby anadromiczne
«ryby wędrujące na tarło z morza do rzek, np.
łosoś, jesiotr, troć» g Ryby katadromiczne
«ryby wędrujące na tarło z wód słodkich do
morza, np. węgorze» g Ryby latające «niektóre gatunki ryb żyjące w ciepłych morzach,
mogące przelatywać nad wodą dzięki długim
i szerokim płetwom piersiowym» g Ryby
pelagiczne zob. pelagiczny. g Ryby prądolubne
«ryby żyjące w wodach bieżących, zwłaszcza
w nurcie bystrych potoków, np. pstrąg» ◊ fraz.
Czuć się jak ryba w wodzie «znajdować się
w środowisku odpowiednim dla siebie, w swoim żywiole» ◊ Łowić, łapać ryby w mętnej
wodzie zob. mętny w zn. 1. ◊ Coś jest komuś
potrzebne jak rybie woda zob. potrzebny.
◊ książk. Łowić ryby przed niewodem «liczyć
na korzyści z czegoś, co nie jest jeszcze
przesądzone» ◊ Miotać się, rzucać się jak ryba

rybi

w sieci zob. sieć w zn. 1. ◊ Ryba połknęła
haczyk zob. haczyk w zn. 2. ◊ pot. Gruba ryba
zob. gruby w zn. 7. ◊ Wsio ryba zob. wsio.
◊ Zdrowy, zdrów jak ryba zob. zdrowy w zn. 1.
◊ Pływać jak ryba «pływać bardzo dobrze»
◊ Zaciąć rybę zob. zaciąć w zn. 1. ◊ Jak rak
świśnie a ryba piśnie zob. rak w zn. 1. ◊ Ryby
biorą «ryby dają się łapać na wędkę, jest
pomyślny połów» ◊ Ktoś jest zimny jak ryba
zob. zimny w zn. 1. ◊ żart. Ryba lubi pływać
zob. pływać w zn. 1. e przysł. Dzieci i ryby
głosu nie mają zob. dziecko w zn. 1. e Na
bezrybiu i rak ryba zob. bezrybie w zn. 3.
e Nie ma ryby bez ości, a człowieka bez
złości «każdy człowiek może się zezłościć,
zirytować» e Ryba psuje się od głowy «upadek, rozkład, demoralizacja jakiejś instytucji
uwidocznia się najpierw u jej najwyższych
przedstawicieli» 2. Ryba pot. «osoba urodzona
pod znakiem Ryb»: Mój syn jest zodiakalną Rybą.
ż IV, CMs. rybie; lm D. ryb.
rybacki «dotyczący rybaka, rybaków, należący do rybaka, rybaków» c Sieci rybackie. Port
rybacki. Baza rybacka. Kuter rybacki.

skr. ryb. • m.-os. M. lm ~ccy.
rybactwo urz. «hodowla i łowienie ryb
(także: raków, krabów)» c Rybactwo śródlądowe.
Zajmować się rybactwem.

n III, Ms. ~wie, blm.
rybaczka 1. «żona rybaka» 2. «kobieta trudniąca się łowieniem ryb»

ż III, CMs. ~czce; lm D. ~czek.
rybaczki pot. «damskie spodnie o nogawkach sięgających do połowy łydek»

blp nieos. II, D. ~ków.
rybaczyć przestarz. «zajmować się łowieniem
ryb dla zarobku, być rybakiem»

ndk • VIb, ~czę, ~ysz, ~acz, ~ył; rzecz. rybaczenie
n I.
rybak «człowiek trudniący się zawodowo
łowieniem ryb» c Rybak dalekomorski.

m III, DB. -a, N. ~kiem; lm M. ~acy, DB. -ów.
rybałt ‹wł. ribaldo› histor. a) «średniowieczny
śpiewak kościelny» b) «wędrowny aktor, sztukmistrz, muzykant»

m IV, DB. -a, Ms. ~łcie; lm M. ~łci, DB. -ów.
rybałtowski histor. przym. od rybałt (zwykle
w zn. b): c Pieśni rybałtowskie. g lit. teatr. Komedia rybałtowska zob. komedia w zn. 1.

m.-os. M. lm ~scy.
rybeńka

pot. pieszcz. zdr. od rybka w zn. 2:

Poczęstuj się, rybeńko.

ż III, CMs. ~ńce; lm D. ~eniek.
rybi 1. przym.

od ryba w zn. 1: c Rybie ości,
med. Rybia łuska zob.
ichtioza. g techn. Rybi ogon zob. ogon w zn. 1.

skrzela. Rybi zapach. g

