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SZTANGA subst. f., ab 1841. 1) ‘Metallstab’ – ‘metalowa sztaba’: 1884
GKr 251 2, Nowo Podziwiali też wszyscy, z jaką pewnością i siłą robotnik
angielski odrzucał 12 sztang żelaznych po 11 metrów długości. ◦ 1901 Wędr.
10, Dor Płótno, przymocowane u góry na żelaznych sztangach, rozpościera
się wokoło budynku. ◦ 1952 Breza Uczta 92, Dor Przystanął wtedy przed
pierwszą lepszą wystawą. Oparł się o żelazną sztangę, chroniącą szybę. –
Sw, Dor. 2) ‘schräglaufende Segelstange; Rahe’ – ‘ukośny drąg pod
żagiel, reja’: Sw (fl.). 3) ‘waagerecht zwischen den Bordwänden eines
Bootes angebrachter Holzstab, der den Ruderern zum Abstützen der Füße
dient’ – ‘drewniany drążek wstawiony poziomo między burty łodzi, służący
wiosłującym do opierania nóg’: Sw (fl.). 4) ‘Eisenstab, um Löcher für die
Unterbringung von Sprengpatronen in den Felsen zu schlagen’ – ‘żelazny
drąg służący do wybijania dziur w skale w celu umieszczenia w niej ładunku
wybuchowego’: Sw (gór.). 5) ‘Messer mit vielen Klingen an einer
Erntemaschine’ – ‘nóż o wielu ostrzach w żniwiarce’: Sw (noż.). 6)
‘Sportgerät, das ans einem Stahlstab besteht, auf dem Ringe von
unterschiedlichem Gewicht angebracht werden und der beim Gewichtheben
als Hantel verwendet wird’ – ‘sprzęt sportowy składający się ze stalowego
drążka i nakładanych na niego pierścieni o różnej wadze, używany
w podnoszeniu ciężarów’: [hapax] 1955 Tryb.Ludu 220, Dor Jako pierwsi
stanęli przy sztandze zawodnicy w wadze koguciej, walczący o tytuł mistrza
igrzysk i o medale w trójboju olimpijskim. – nur Dor (sport.). � Etym: nhd.
Stange subst. f., ‘langes, meist rundes Stück Holz, Metall o.ä., das im
Verhältnis zu seiner Länge relativ dünn ist’, Gri, nur für Inh. 1, 2. � Der:
sztanglik subst. m., 1841 Łab., Sw, zuerst geb. Sw, nur für Inh. 1; sztangista
subst. f., ‘Gewichtheber’, 1956 Tryb.Ludu 344, Dor, zuerst geb. Dor, nur
für Inh. 6; sztangielka subst. f., 1963 Sport dla Wszyst. 4 s.6, Dor, zuerst
geb. Dor, nur für Inh. 6; sztangowy adj., zuerst geb. Dor, nur für Inh. 6.
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