SCHY£EK
przed czym¥; jest mieszkaniem: Nædzny szaÆas
nie dawaÆ nam schronienia przed zimnem.
Wynajæty pokoik zapewniÆ im jakie takie
schronienie, choì niewiele siæ w nim mie¥ciÆo
prócz walizek.
2 «kto¥» (daje, zapewnia) «komu¥» schronienie • umieszcza kogo¥ w bezpiecznym miejscu; pozwala mieszkaì w jakim¥ pomieszczeniu: Le¥niczy daÆ nam schronienie i pozwoliÆ
zostaì na jaki¥ czas.
3 (mieì, znaleªì) schronienie • mieì miejsce
bezpieczne, zabezpieczone, gdzie moºna siæ
schroniì przed kim¥, czym¥; móc mieszkaì
gdzie¥: W opuszczonej fabryce mieli swoje
schronienie bezdomni.
4 szukaì schronienia • miejsca bezpiecznego,
zabezpieczonego a. mieszkania: RozglådaÆ siæ,
szukajåc schronienia przed palåcym sÆoñcem.
W Warszawie szukaÆ schronienia przed wierzycielami. Szukali¥my jakiego¥ schronienia,
bo w hotelu nie byÆo miejsc.

SCHY£EK
«co¥» ma siæ ku schyÆkowi • ksiåºk. koñczy
siæ: Dzieñ miaÆ siæ ku schyÆkowi, zaczynaÆo
zmierzchaì. Wyglåda na to, ºe jego kariera
aktorska ma siæ ku schyÆkowi.
SCYLLA
(byì, znaleªì siæ) miædzy Scyllå (a, i) Charybdå • ksiåºk. mit. byì w sytuacji, w której z obu
stron zagraºa niebezpieczeñstwo (por. mÆot:
byì, znaleªì siæ miædzy, pomiædzy mÆotem
a kowadÆem): Sprzedaº majåtku firmy grozi
olbrzymim podatkiem, w przeciwnym za¥ razie
poniesiesz wielkie koszty; to zÆe i tamto niedobre, sÆowem znalazÆe¥ siæ miædzy Scyllå
i Charybdå.
SCYSJA
1 dochodzi do scysji • ksiåºk. wystæpuje spór,
kÆótnia, awantura, ostra wymiana zdañ: W czasie kolacji doszÆo do scysji miædzy braìmi.
2 mieì scysjæ z «kim¥» • ksiåºk. spieraì siæ, kÆóciì siæ, awanturowaì siæ z kim¥: Wczoraj miaÆem kolejnå scysjæ z kierownikiem zmiany.
3 (powstaje, wybucha) scysja • ksiåºk. wystæpuje spór, kÆótnia, awantura; ostra wymiana
zdañ: Znowu wybuchÆa scysja, kto ma wykonywaì ten przykry obowiåzek.
4 scysja «kogo¥» z «kim¥» o «co¥» • ksiåºk. ostra wymiana zdañ w jakiej¥ sprawie, kÆótnia,
awantura: Od rana w biurze så scysje sekretarki z pracownikami o sposób adresowania
listów.
5 scysja miædzy («kim¥»; «kim¥» a «kim¥»;
«kim¥» i «kim¥») • ksiåºk. ostra wymiana zdañ,
kÆótnia, awantura: Nie interesujå mnie scysje
miædzy portierami, niech sprawæ kluczy zaÆatwiajå sami. Scysje miædzy nocnå i dziennå
zmianå w portierni så kaºdego ranka.
SCYZORYK
szwajcarski scyzoryk • wszechstronne narzædzie, wszechstronna metoda: Mówiå, ºe interlingua to taki szwajcarski scyzoryk, sztuczny
jæzyk zrozumiaÆy na caÆym ¥wiecie. • skomplikowany nóº z licznymi skÆadanymi ostrzami
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o róºnym przeznaczeniu: KupiÆem synowi 13 w sekrecie • poufnie, powierzajåc tajemniszwajcarski scyzoryk ze szwedzkiej stali.
cæ: PowiedziaÆa mi w sekrecie, ºe jest w trzecim miesiåcu ciåºy. • ukrywajåc przed innymi: W sekrecie zakradaÆ siæ do spiºarni i wySCZEZNÅò
(bodaj¥, bodajby¥) sczezÆ • przekl. przest. bo- jadaÆ konfitury.
dajby¥ zginåÆ, przepadÆ: Bodajby¥ sczezÆ za tæ 14 (wyciågaì, wydobywaì) (od «kogo¥», z «kokrzywdæ, którå mi wyrzådziÆe¥.
go¥») sekret • sprawiaì, ºe kto¥ wyjawia tajemnicæ, poufne informacje: Bez trudu wydobædzie z mæºa kaºdy sekret.
SEDNO
1 samo sedno [«czego¥»] • ksiåºk. to, co najis- 15 wygadaì sekret • posp. zdradziì tajemnicæ,
totniejsze; istota sprawy: Robiæ gÆupstwa, bo ujawniì poufne informacje: Od razu ci mówijestem przemæczony, i to jest samo sedno Æem, ºe ona wygada kaºdy sekret.
sprawy.
16 (wyjawiaì, zdradzaì) sekret [«czego¥»]
• ujawniaì poufne informacje: MógÆby¥ wyja2 sedno (leºy, tkwi) w... • ksiåºk. istotå czego¥
jest...: Sedno leºy w znalezieniu odpowiednie- wiì mi sekret swojej doskonaÆej kondycji?
Zdradª mi sekret i powiedz, ile kosztowaÆo to
go fachowca.
futro.
3 trafiaì w [samo] sedno • okre¥laì co¥ trafnie, wÆa¥ciwie; dotykaì istoty sprawy: Trafi- 17 zdradzaì «co¥» w sekrecie • wyjawiaì co¥
Æe¥ w samo sedno, rzeczywi¥cie powinienem w zaufaniu: ZdradziÆa mu w sekrecie, ºe wywreszcie wypoczåì; pójdæ za twojå radå i wy- chowaÆa siæ w domu dziecka.
jadæ na Mazury.
SEKS
SEKRET
1 bezpieczny seks • dzien. wspóÆºycie pÆciowe
z uºyciem ¥rodków antykoncepcyjnych: Na
1 czyniì sekret [z «czego¥»] • ksiåºk. robiì tajemnicæ; ukrywaì, zatajaì co¥: KochaÆ jå i nie lekcjach wychowania seksualnego propaguje
siæ bezpieczny seks.
czyniÆ z tego sekretu.
2 (dochowywaì, dotrzymywaì) sekretu • za- 2 «kto¥» z seksem • posp. atrakcyjny ze wzglæchowywaì tajemnicæ: Zawsze wierzyÆem, ºe dów pÆciowych: ByÆa to dziewczyna niezbyt
potrafisz dotrzymaì sekretu.
piækna, ale za to z seksem; miaÆa ogromne powodzenie w¥ród chÆopców.
3 dopuszczaì «kogo¥» do sekretu • wtajemniczaì kogo¥ w co¥: Moºe by¥my tak dopu¥cili 3 uprawiaì seks • dzien. mieì stosunki pÆciowe:
jå do sekretu, ºeby nas wsparÆa dobrå radå?
Nie powiniene¥ uprawiaì seksu z byle kim.
4 mieì przed «kim¥» sekrety • ukrywaì co¥
przed kim¥: Od kiedy to masz przede mnå SEKUNDA
sekrety?
1 co sekunda • co chwila, w bardzo krótkich,
sekundowych odstæpach czasu: Co sekunda
5 mówiì «co¥» «komu¥» w sekrecie • wyjawiaì tajemnicæ tylko tej osobie: Powiem ci na niebie pojawiaÆ siæ bÆysk.
w sekrecie, ºe za miesiåc siæ ºeniæ; bÆagam, 2 co sekundæ • posp. co chwila, w bardzo krótnie powtarzaj nikomu.
kich, sekundowych odstæpach czasu: Przestañ
mi co sekundæ przypominaì o tej sprawie.
6 nie mieì przed «kim¥» sekretów • nie ukrywaì przed kim¥ niczego, byì szczerym w sto- 3 «ile¥» na sekundæ • liczba zdarzeñ wystæpusunku do kogo¥: Do niedawna nie miaÆ przed jåca w ciågu albo ilo¥ì czego¥ pokonywana,
matkå ºadnych sekretów, ale ostatnio zauwa- zuºywana w ciågu sekundy: BÆyski pojawiaÆy
ºyÆ, ºe zaczæÆa siæ do wszystkiego wtråcaì.
siæ sze¥ì razy na sekundæ. Wiatr wiaÆ z prædko¥ciå piæciu metrów na sekundæ.
7 odkrywaì sekrety «czego¥» • ksiåºk. poznawaì tajniki czego¥, skomplikowany sposób 4 paræ sekund • posp. bardzo krótko: To powykonywania czego¥: Pod okiem matki od- trwa tylko paræ sekund, niech siæ pani nie boi.
krywaÆa sekrety kuchni.
5 przed sekundå • bardzo niedawno, przed
chwilå: Przed sekundå go widziaÆam, wiæc
8 pod sekretem • przest. w tajemnicy, poufnie:
WyznaÆ mi pod sekretem, ºe nie potrafi bez musi byì jeszcze na terenie biura.
niej ºyì.
6 przez sekundæ • tyle, ile trwa sekunda: Przez
sekundæ my¥laÆam, ºe znam tego czÆowieka.
9 (posiå¥ì, poznaì) sekrety «czego¥» • ksiåºk.
poznaì trudny sposób robienia czego¥, znany 7 sekundy (biegnå, mijajå, upÆywajå) • czas
tylko fachowcom: Dziæki dobrym nauczycielom upÆywa: Sekundy biegÆy, a on nadal nie mógÆ
posiadÆ sekrety wykonywania stylowych mebli. znaleªì wÆa¥ciwej odpowiedzi.
• ksiåºk. poznaì istotæ zagadnienia, zasadæ: Od 8 uÆamek sekundy • bardzo krótko; bardzo
lat staraÆ siæ poznaì sekrety dÆugowieczno¥ci.
krótki odstæp czasu: UÆamek sekundy i pÆomieñ zajåÆ caÆå choinkæ.
10 robiì z «czego¥» sekret • zazw. iron. nie
ujawniaì, nie rozgÆaszaì czego¥: Wszyscy wie- 9 w jednej sekundzie • w jednej chwili, nagle,
dzå o naszych zaræczynach, wiæc po co robisz bardzo szybko: W jednej sekundzie zrozumiaÆ,
z tego sekret?
ºe to podstæp.
11 strzec sekretu [«czego¥»] • ksiåºk. nie wyja- 10 w ostatniej sekundzie • w ostatniej chwili:
wiaì tajemnicy: Twój ojciec do ¥mierci strzegÆ Juº koñczyÆa siæ trzecia runda, kiedy w ostatsekretu swego wynalazku.
niej sekundzie zdoÆaÆ znokautowaì przeciwnika.
12 (utrzymywaì, zachowywaì) sekret • dotrzy- 11 w paræ sekund • bardzo szybko, w bardzo
mywaì tajemnicy, milczeì w jakiej¥ sprawie: krótkim czasie: Dzieciaki w paræ sekund poByÆa tak dociekliwa, ºe z trudem zachowaÆem ºarÆy caÆy tort. WÆamywacz w paræ sekund posekret.
radzi sobie z tym zamkiem.

