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FACH II subst. m., ab 1861. 1) ‘Beruf, Spezialgebiet’ – ‘zawód,
specjalność’: (1886) 1928 Urban.Księż. 69, Dor To jest Andzia, moja
starsza córka, bardzo rozmiłowana w swoim fachu kwiaciarka. ◦ (1890)
1948–1952 Prus Lalka I 240, Dor Robotnik nasz nie ma możności ukształcić
się wyżej w swoim fachu. ◦ (1895) 1953 Berent Fach. 139, Dor Powiedz mi
pan, jakiegoś pan fachu? – Ślusarz. ◦ (1912) 1948 Żer.Uroda 350, Dor
Wolski, który w Ameryce zarabiał jako optyk, parę godzin dziennie pracował
w Londynie w swoim fachu. ◦ (1937) 1948 Goj.Rajs. II 45, Dor Chciała
zdawać na dentystkę i pani Raczyńska cieszyła się z tak dobrego wyboru
fachu, bo to fach popłatny. ◦ (1937) 1948 Krucz.Sidła 130, Dor W moim
fachu, w murarstwie, kobiety konkurencji nie robią. ◦ 1951 Melc.Amer. 35,
Dor Wszystko, czego mnie uczono, nie dało mi żadnego fachu, nie
przygotowało mnie do życia. – (Sła), Swil, Sw, Lsp, Dor. 2) kolega po
fachu ‘Kollege aus dem gleichen Betrieb, vom Fach’ – ‘osoba mająca taki
sam fach, pracująca w tym samym zawodzie’: 1927 Siedl.M.Opow. 59, Dor
Nie chodziłem często do klubu, ale majora znałem dobrze, bo to
amator-przyrodnik i kolega po fachu. ◦ 1950 Lut.Próba 54, Dor My
z inżynierkiem jesteśmy poniekąd koledzy po fachu. – nur Dor. 3) mieć
fach w ręku ‘ein Handwerk beherrschen’ – ‘znać dobrze jakieś rzemiosło’:
(1932–1934) 1950 Dąbr.M.Noce II 159, Dor Kto nie ma majątku, a chce
być niezależny, ten musi mieć fach w ręku. – Sw, Dor. � Etym: nhd. Fach
subst. n., ‘das ausgeübte Geschäft’, Gri. � Konk: zawód subst. m., bel. seit
1908, Dor, zuerst geb. Swil. � Der: fachowy adj., 1869–1870 Pol Obrazy II
36, Dor Komitet wezwał p. Rustona, fabrykanta machin parowych we
Flensdorf pod Wiedniem, aby kosztem Towarzystwa przez ludzi fachowych
zarządził zbadanie biegu i koryta Dniestru. Zuerst geb. Swil; fachowiec
subst. m., ‘Fachmann’, (†1916) 1949–1951 Sienk.Szkice I 217, Dor
Sprowadzali do kraju artystów, rzemieślników, inżynierów, ludzi
obznajmionych ze sztuką wojskową i tym podobnych fachowców, których we
własnym kraju nie mieli. Zuerst geb. Sw.
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