
Wskaźniki zespolenia w zdaniu 
pojedynczym w gwarach kociewskich

Materia  gwarowy na u ytek niniejszego artyku u zosta  wyzyskany 

z ca o ci moich bada  nad sk adni  zdania pojedynczego w gwarach kociew-

skich1. Analizuj c zjawiska j zykowe opieram si  na tradycyjnej sk adni j zy-

ka polskiego. Przyjmuj , e stanowi  one prawid owo  w gwarach kociew-

skich, jednocze nie mog  pojawia  si  w innych. 

Podstawowym ród em, na którym si  opieram, jest trzytomowe dzie o 

ks. Bernarda Sychty: S ownictwo kociewskie na tle kultury ludowej2. 

1 Sk adni  zdania pojedynczego w gwarach kociewskich bada am pod kierunkiem naukowym Profe-

sora Edwarda Brezy, zob. Sk adnia zdania pojedynczego w gwarach kociewskich (maszynopis pracy 

doktorskiej), Gda sk 2006. Punktem odniesienia dla badaczy gwar kociewskich (nie tylko) s  opraco-

wania K. Nitscha, który podzieli  Kociewie na trzy g ówne cz ci: po udniow  mi dzy Brd  a Wis , 

z zachowaniem nosowo ci przed szczelinowymi (g i, za ); rodkow  nad Wierzyc , z zanikiem jej 

(ga i, k ška) i pó nocn  mi dzy Tczewem a Skarszewami, zob. K. Nitsch, Dialekty j zyka polskiego 

(z 3 mapami), Wroc aw – Kraków, 1957. Dialekt kociewski Kazimierz Nitsch zalicza do nowszych nie-

mazurz cych. Autor skupia uwag  na fonetyce gwarowej, zob. ten e, Pó nocnopolskie teksty gwarowe 

(od Kaszub po Mazury), Kraków 1955. Dokonuje on najpierw przegl du dialektów Pomorza, omawia 

system u yty w transkrypcji na ortograÞ  literack , a nast pnie podaje ró ne teksty gwarowe (od Ka-

szub po Mazury). Teksty kociewskie pochodz  z Przysierska (pd.) i Zelgoszczy ( r.), autor nie wzmian-

kuje o sk adni. Ten e, Historia bada  nad dialektami pó nocnej Polski, [w:] Konferencja Pomorska, 

Prace J zykoznawcze, Warszawa 1956, K. Nitsch skupia uwag  na fonetyce i ß eksji, zob. ten e, Wybór 

pism polonistycznych, t. III: Pisma pomorzoznawcze, Wroc aw – Kraków 1954, s. 145–171. Autor 

opisuje dialekt kociewski w a ciwy i dwa poddialekty: skarszewsko-tczewski, wysi sko-kiszewski 

(przej ciowy), pisze równie  o fonetyce i ß eksji. Ten e, Dialekty polskie Prus Zachodnich, przedruk, 

[w:] Wybór pism polonistycznych, t. III: Pisma pomorzoznawcze, Wroc aw 1954.
2 B. Sychta, S ownictwo kociewskie na tle kultury ludowej, t. I: A–F, t. II: G– , Wroc aw 1980; 

t. III: O– , Wroc aw 1985. Drugim ród em j zykowym s  Pó nocnopolskie teksty gwarowe 
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Wypisuj c przyk ady wypowiedze , z szacunku dla autora, nie ingerowa am 

w transkrypcj  zapisów3. Edward Breza zauwa a, e podnoszenie w tej chwili 

tych czy innych braków w S owniku kociewskim Sychty nie ma wi kszego 

znaczenia, bo autor ju  niczego zmieni  nie mo e4. Podkre la, e warto  na-

ukowa S ownika jest olbrzymia, zw aszcza do bada  porównawczych nad gwa-

rami pó nocnopolskimi, g ównie pogranicza kaszubsko-kociewskiego5. 

Zenon Klemensiewicz rozró ni  w ród wska ników zespolenia wyrazo-

we i wymawianiowe6.

Badaj c w a ciwo ci mowy ch opskiej zauwa y , e znacznie szersze jest u y-

cie partyku , które w cz ci zast puj  spójniki, w cz ci je wzmacniaj , a wresz-

cie w cz ci a nierzadko stanowi  element gramatycznie pusty o charakterze 

wtyczek podtrzymuj cych pozorn  ci g o  i potoczno  wypowiedzi7. Spójnik, 

wed ug autora, wyznacza stosunek syntaktyczny dwu sk adników. Nie nale y on 

do adnego z nich z osobna ca kowicie, ale w pewnej mierze do obu8.

W gwarach kociewskich liczba tych wska ników w zdaniach pojedyn-

czych jest ograniczona, poniewa  dany wska nik przyjmuje ró ne funkcje.

Spójnik a w funkcji:

a) partyku y pytaj cej:

 A može to te farmazyny byli? (B aw Lin). A g e n je? (Sych II 90). 

A jakže tob’e a povo i? (Odpowiadaj : Tak a b dula po atavši (Skórcz, 

– od Kaszub po Mazury (z mapk ), red. K. Nitsch, Kraków 1955. Trzecim ród em s  Teksty gwa-

rowe z Borzechowa zapisane we wrze niu przez uczestników Studenckiego Ko a Naukowego J zy-

koznawców w Gda sku. Przygotowane przez studentów teksty sprawdzi  i opatrzy  komentarzem 

Hubert Górnowicz, zob. Teksty kociewskie z Borzechowa, „J zyk Polski” 1970 50, z. 4, s. 289–295.
3 B. Sychta pos u y  si  w S owniku kociewskim t  sam  pisowni , co w S owniku kaszubskim, zaapro-

bowan  swego czasu przez prof. K. Nitscha. Podkre li  przy tym, e nikt w recenzjach jej nie kwestio-

nowa . Poza tym autor we wst pie do pierwszego tomu podkre la, e praktyka wykaza a przejrzysto  

takich zapisów. Zob. B. Sychta, S ownictwo kociewskie…, t. I: We wst pie autor pisze o uk adzie 

s ownika i transkrypcji. Przyk ady zaczerpni te z innych prac podaj  w transkrypcji fonetycznej.
4 E. Breza, Bernard Sychta, S ownictwo kociewskie…, t. III: s. 143, „J zyk Polski” 1985, nr 65, 

z. 3–4, s. 318. 
5 E. Breza, Bernard Sychta, S ownictwo kociewskie…, t. I: s. 134, „Slavia Occidentalis” 1982, 

nr 39, s. 188–190.
6 Z. Klemensiewicz, Zarys sk adni polskiej, PWN, Warszawa 1969. Wska niki wyrazowe przy-

bieraj  posta  wyrazów; wymawianiowe – przejawiaj  si  w sposobie wymówienia zespolonych 

wypowiedze , jako czynniki fonetyczne, jak: intonacja, akcent, iloczas i pauzy. 
7 Z. Klemensiewicz, Niektóre w a ciwo ci syntaktyczne ch opskiej mowy potocznej, [w:] Sk adnia, 

stylistyka i pedagogika j zykowa, PWN, Warszawa 1982, s. 324–338; zob. ten e, Niektóre w a-

ciwo ci syntaktyczne ch opskiej mowy potocznej, „J zyk Polski”, 1966, nr 46, s. 245–255. 
8 Z. Klemensiewicz, Zarys sk adni…, s. 22–23.
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Osiek, Kokoszkowy, liwice, Przechowo). A može tam to  co st uk? 

(Sych I 49).

b) wykrzyknikowej:

 A to i b idale! (Sych I 1). A to i arostvo! (Sych I 81). A e  to  oruni 

vezn ! (Sych III 52).

c) spójnika rozpoczynaj cego uzupe nienie tre ci (wtr cenia) zdania:

 Ze stra u p ed Šv dami ovali a lu e, a ca kam ev ini, v  eca  na polu 

(Sych I 62).

d) wynikania:

 Eš e p  d a, a ca e pole zabronuja (Sych I 47). 

f) przeciwstawnej (w kontek cie):

 A ja vola fafarmancove (Na stwierdzenie: Najbar i lub’a šekoladove 

b mb mi ‘cukierki’ ) (Sych I 34).

g) partyku y wzmacniaj cej na pocz tku zdania: 

 A juž zn vki na tu l e (Sych II 9).

h) pierwotnej, tj. spójnika cznego: 

 Cva ak z ka i  do v a g u  e m ndri to je to samo (pd.) (Sych I 68).

 Vod iti, a vo ati to je to samo (Sych III 120). 

i) w funkcji partyku y nawi zuj cej: 

 A ve voi e to tedi uš by o goži (Ikow P cz).

W kaszubszczy nie spójnik a pojawia si  cz sto jako partyku a na pocz t-

ku zda , zw aszcza pytaj cych i rozkazuj cych9 oraz w funkcji kopulatywnej. 

Spójnik abo10 wyra a wzajemne wy czanie si  cz ci wypowie-

dzenia: i  abo igdi (Sych I 2). Ti abo ja? (Sych I 126). Gaß ami podaj  snopi 

na v z abo z voza do s m eku (Sych II 6). Rozgot va abo por raj to je to samo 

(Sych III 33).* Przys owie: i ja z t  bl rv  co abo ic?

9 M. Cybulski, R. Wosiak- liwa, Sk adnia kaszubska [w:] Najnowsze dzieje j zyków s owia skich. 

Kaszubszczyzna//Kaszëbizna, red. E. Breza, Opole 2001, s. 185–201. 
10 B. Walczak, Zarys dziejów j zyka polskiego, Pozna  1995, s. 85: „Bardzo charakterystycznym 

procesem sk adniowym doby staropolskiej by o wygasanie wielu spójników: acz, aczkoli, acz-

kolwie, aczli, jakokoli, kakokoli, ali , abo, abociem, bociem, ciem,wiem, gda  itp. By y one 

na ogó  wielofunkcyjne (wprowadza y ró ne zdania sk adowe, najcz ciej podrz dne). W za-

sadzie kres ich ywotno ci zbiega si  z ko cem doby staropolskiej, tylko niektóre przetrwa y 

troch  d u ej, a czasem utrzyma y si  do dzi , lecz jako elementy stylistycznie nacechowane.”. 

Podkre l  jeszcze, e spójnik abo w gwarach kociewskich jest nadal ywotny.
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Spójnik ale wyst puje w funkcji:

a) partyku y wzmacniaj cej11:

 Ale to tam b o vesele! (Sych I 3). Ale ja mu gamba zatka ! (Sych I 3). 

To je ale gruba//duža bela (Sych I 22). Ale co  ti rob’ , o eku? (Sych 

I 32). Ale že  m e t ž tami id ami portki obre ta  (Sych I 44). Ale je to 

i  šlapra ‘s ota’! (Sych III 98). Ale to iedni ras pam ant m bez voina 

by o (IKow Czar). Tan ale ma uk ‘du y orli nos’ (Sych I 125). Ja // ja aj 

ale grandi! (Sych II 52). Ale to byli te emci take do , do  f pož ntku 

(IKow Czar). Ale te nazvi to s  imove (ZWit Bob). Ale co ia tu v m m m 

naryra  (B aw Lin). Ale na uš e žiie (Ta kobi yta) (B aw Lin). Ale tera 

naš tata by  na voi e tam i  v Malborku, y (B aw Lin). 

b) przeciwstawiaj cej: 

 To je ma i kam  ati ‘kr py, niewysoki’ k , ale mocni (Sych II 62). 

Ale w mowie mieszka ców Kociewia mo na us ysze  cz sto w funkcji 

wykrzyknika wyra aj cego zaskoczenie, zdumienie, podziw lub zaprzeczenie 

czyjej  wypowiedzi, np.: Ale co ti! ‘Co ty mówisz!’.

Spójnik a i wyst puje w zdaniach pojedynczych w funkcji:

a) partyku y wzmacniaj cej (na pocz tku zdania): A i dup  na ego ne spoj a 

(Sych I 108). A i muk ‘cicho’ (Sych II 134). A i s ova e m v (Sych III 

72). A i s vka e po am i anci (Sych III 73).

b) wyst puje w zwi zku frazeologicznym: A i za gro  ni ma rozumu (Sych I 5).

c) w znaczeniu ‘nawet’: Ja žam a i tego e tkn n (Sych III 105). 

d) spójnika przecz cego: Eš e igdi a i raz (Sych I 28). 

Spójnik jaž poprzedza:

a) wyra enie przyimkowe oznaczaj ce miejsce: Mo i a ka ji e jaž do sk ri 

(Sych II 130).

b) orzecznik wyra ony imies owem przymiotnikowym biernym: Tan jego 

ub n je jaž zak i ni (Sych I 125).

c) poprzedza wyra enie z przyimkiem oznaczaj ce kres czasowy: Mi žam od-

b rali vesele c rki jaž do v nt (Sych I 22).

11 H. Górnowicz, Dialekt malborski, t. I: Fonetyka, ß eksja i sk adnia, Gda sk 1967, s. 212: „Spój-

nik ale pod wp ywem niemieckim mo e by  u ywany nie tylko jako wska nik zespolenia zda  

wspó rz dnych przeciwstawnych, lecz tak e jako partyku a wzmacniaj ca […].”; zob. M. Cybul-

ski, R. Wosiak- liwa, Sk adnia kaszubska…, s. 194.
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c) wyst puje jako spójnik wyra aj cy stopie  nasilenia jakiej  cechy: X ivi, 

jaž mu a broda t a e (Sych I 45).

Spójnik ažebi wyst puje:

a) w funkcji partyku y wyra aj cej yczenie, zwykle o tre ci ujemnej (a + wzmoc-

nienie žebi): Ažebi to rokijaš ‘z y duch’ v n (Drzycim, Kaliska, Gruczno). 

b) wyraz zniecierpliwienia: Ažebi a ve vo i e li! (Sych III 121). 

 Inne wska niki w funkcjach: nawi zania zewn trznego i kontynuacyj-

nego, zespolenia wewn trznego, wzmocnienia: 

Co wyst puje:

a) w funkcji partyku y wzmacniajacej, towarzysz cej orzeczeniu; mo na tak e 

uzna , e w zdaniach odnotowanych przeze mnie co wyst puje ‘w zna-

czeniu du o’: 

 K n  a juž co nadul i nad tami s vkami (Sych I 107). Te b dne lu e 

e co na er  o//na er   (Sych II 111). 

b) w znaczeniu co ; wystepuje wówczas w funkcji dope nienia:

 Može bi  co zjad? (Sych I 26). 

c) jako partyku a pytaj ca, np.:

 Co ti tak de iš ‘ch ostasz’ to ecko? (Sych I 90).

 Co ti tak vzdi aš? (Sych I 91).

 Co ti maš za di a? (Sych I 91).

 Co m e dep eš po noga ? (Sych I 91).

 Co to tam b nkn o? (Sych I 49).

W pytaniu retorycznym; jednocze nie co wyst puje jako partyku a wy-

ra aj ca zdziwienie: 

 Co tan za delija ubra  (Bar o no, Skórcz) (Sych I 91).

d) jako partyku a wzmacniaj ca: 

 Co za celbert od e aka! (Sych I 63).

 Co tu je p u! (Sych III 22). 

e) tworzy orzeczenie z o one o charakterze ekspresywnym, np.: Z tim ap-

kam ni ma a co vdava  (Sych I 70).

f) jako partyku a w wyra eniach oznaczaj cych powtarzanie si  czego ; 

w wyra eniach wskazuj cych pewien okres czasu (chodzi o rozci g o  

czasow , w której nie okre lono dok adnie pocz tku), np.: Co la 
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traf´ a žam ca a lu i (Sych I 62). Naše s m adi co ruš a baluj  (Sych 

I 12). Mi co e ela rob’im sob’e muzika (Sych I 24).

Partyku a to  jako wska nik nawi zania zewn trznego:

To  to obojant e – mi li se (Sych I 2). To  ta ma d ugša baj va ž suk a 

( ž – przeciwstawia) (Sych I 11). To  z ieii mam  z Lynk  mi r vno 

stare byli (B aw Lin). To  tera, na ad eiša by a (B aw Lin). To  ia 

tak e dba m tak o to (B aw Lin). Za  ta druga evu a to b  edba ek 

(partyku a to jest tu u yta jako wska nik po czenia kontynuacyjnego) 

(Sych III 96).

Spójnik za  jako wska nik nawi zania zewn trznego:* Z przypo-

wie ci: Za  ta druga evu a to b  edba ek (partyku a to jest tu u yta 

jako wska nik po czenia kontynuacyjnego) (Sych III 96).

Partyku a no//nu//na jako wska nik nawi zania12. No, to žam dva lata 

by a viv aš na… ieš e (IKow P cz). Na, ot še  lat do štyrna e (Na py-

tanie: Ile lat pani chodzi a do szko y?) (IKow P cz).

Spójnik i pierwotnie cz cy cz ony szeregu zda  lub szeregu cz -

ci zda  wyst puje w gwarach kociewskich jako:

a) spójnik przy czaj cy uzupe nienie tre ci zdania (poprzedniego):
 iI g ski by y do taki  patyk f vegnane (MPaj Prz). Ii tera ia poš m z moiim 

bratem do lyva (B aw Lin). Ii ten stoia  tam i  iba (B aw Lin).* Z opowie-

ci: Jak stari Fric pas krovi (Sych II 94): I tak t ž zrob’ li (Sych II 94). 

b) spójnik i//ji przy czaj cy wyraz pomocniczy (najcz ciej to)13: To tak ano 

do gbur f o  i to (IKow P cz). Zaras mu alim a u i  i to (IKow 

Czar). A e orami pa i to na ianci to… lekcie ii, ii to (IKow Czar).

12  N. Perczy ska, Wybrane cechy sk adniowo-stylistyczne polszczyzny mówionej (na materiale 

gwary pó nocnomazowieckiej wsi Szczutowo i okolic), Wroc aw – Warszawa – Kraków – Gda sk 

1975. Autorka uwa a, e partyku a ta s u y mówi cemu do nabrania „rozp du”. Partyku a no 

jest te  cz sto spotykana we wspó czesnym j zyku mówionym, zob. G. Majkowski, O niektórych 

rodkach nawi zuj cych w tek cie ustnym (na materiale wypowiedzi trzech pokole  cz stocho-

wian), „Prace Naukowe WSP w Cz stochowie. Filologia Polska. J zykoznawstwo” Cz stochowa 

2003, nr 4, s. 195–204.
13 N. Perczy ska uwa a, e wyrazy pomocnicze „s u  jako punkty oparcia w procesie budowania 

tekstu, u atwiaj  rozwijanie wypowiedzianej my li, wype niaj  luki powstaj ce w rytmie mowy, gdy 

si  szuka uj zykowienia dla aktualnie wypowiadanych tre ci.”, zob. N. Perczy ska, dz. cyt, s. 71.
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c) spójnik i w funkcji pierwotnej, cz cy cz ony szeregu cz ci zda : V našim 

boru je dužo g ib v i jagod v (Sych I 34). M m t e  brat v i dva ostri (Sych 

I 41). B u o ina nadaje a do ke bas v i klops v (Sych I 50).* na jano ma 

m rg lasu i ceglar a (Sych I 63). V id i, grable i hak do žam na e lili bruk v 

na i  i na e ela (Sych I 82). V z ma da ica i dva tamrati (Sych I 90). 

Gnoju maj  cinki (Sych I 66). M m dva c rki i t e  sin v (Sych I 67). Do-

bra d jka mu i m ec adke žebra, anka sk ra, ma i eb, anki d ugi og n 

i grube ml ne ži i pod ka dunam (Sych I 101). eg am pos ugivali a stare 

lu e p i ara  i le a u (Sych I 118). Zagadka: Ma p a  jizb v i jedne e 

(r ka ica) (Sych I 126). Dosta óm od otki jedn go gul nka i jedna gu ka 

(Sych II 30). M m edam ka k v i jedn go ka ora (Sych II 60). Naš kot a  e 

š uri i miši (Sych II 113). Moja p ija elka i ja s mi r vno stare (Sych III 41). 

Ja potraf á  eva  ji  e nme ji frant vki (Sych III 49). Gan e  ra b’e  

do  e in v ji podušk v (Sych III 52). Naše s m adi maj  t e  sin v i dva 

c rki (Sych III 68). e m deli bulvianni  plack f, ku a i arbata (ZWit Bob).

Partyku a to jest ró nofunkcyjna14:

a) wyst puje jako wska nik kontynuacyjny: A ve voi e, to tedi uš by o go i 

(Ikow P cz). Bilica to je zaraza dla pola (Sych I 26). K iva p i anga to 

je elki g  (Sych II 95). Na Bože Naro e e to p ije eta d  nas (Sych 

I 32). Po duži  miasta  to uš te ro ice tak ienci m i yli po miamiecku 

(IKow Czar). Jedna i druga to take dva pa ske ad vi (Sych I 113). 

b) wyst puje w funkcji nawi zania: To mi v d mu po polsk  m i ylim (IKow 

Czar). To tedi do Bobova iele razi asam lim tak do ko o a v e ela 

(IKow Czar). 

c) w funkcji wska nika wynikowo ci (zarazem przeciwstawienia): Ieš e g u a 

to, to e iezdem (IKow Czar). 

Wyraz jak//jakby odnotowa am:

a) w zwrotach porównawczych, np.: Te vij eli jakbi k eža (Sych I 115). Mi liš 

jak gu ka na jajkach (Sych II 30). Rozkokoši  a jak kvoka (Sych II 77). 

Co ti tak o iš jak v mankolija  (Sych II 121). Vij iš jak taki oblader 

(Sych III 5). Ta ma b u  jak cepelin (Sych I 49).

14 Z. Klemensiewicz, Niektóre w a ciwo ci syntaktyczne…, s. 252–253; ten e, Sk adnia, stylistyka, 

pedagogika j zykowa, s. 301–310. Autor omawia szerokie zastosowanie partyku y to. 
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b) jako wyraz zespalaj cy na pocz tku wypowiedzenia: Jak zaj nce tak ni 

zgalali (Sych II 20). 

c) jako wyraz rozpoczynaj cy zdania oznajmuj ce o zabarwieniu uczucio-

wym: Iak ia i m a m ikogo tutai  (IKow P cz).

W jednym zdaniu odnotowa am spójnik že na pocz tku zdania 

w funkcji partyku y wzmacniaj cej15:

Že t ž ta a rajka Boga a e boji (Karšanek, Skórcz, Osiek, Markocin, Rado-

goszcz, Bojanowo) (Sych I 77). 

Spójniki a, ale, abo oraz zapowiedniki zespolenia to, to , za  (tak e inne wy-

mienione) s  wieloznaczne. Ich wieloznaczno  polega na uwydatnianiu 

ró nej warto ci komunikatywnej.

Nale y pami ta , e do dzisiaj mieszka cy Kociewia u ywaj  cz sto j zyka 

pe nego ekspresji, lubi  wskazywa  na podmiot „Ja” oraz pos ugiwa  si  

wska nikami kontynuacyjnymi. Uwa am, e na oddzielne opracowanie 

zas u y  dialog w gwarach kociewskich. Obecnie porz dkuj  dialogi za-

rejestrowane przeze mnie w ró nych cz ciach Kociewia.

Skróty

1. Cytowanych róde

B aw – awniczak Barbara, Gwara wsi Linowiec w dawnym powiecie sta-

rogardzkim. Fonetyka i s ownictwo, [w:] Praca magisterska (maszyno-

pis) napisana pod kierunkiem B. Szczepi skiej, UG, 1979.

IKow – Kowalska Irena, Fonetyka P czewa i Czarnegolasu w dawnym po-

wiecie starogardzkim, [w:] Praca magisterska (maszynopis) napisana 

pod kierunkiem B. Szczepi skiej, UG, 1979.

MPaj – Paj kowska Maria, Teksty gwarowe. Tekst kociewski spod wiecia 

„O dawnym sposobie tuczenia g si”, „J zyk Polski” 1970, nr 50, s. 289–295.

Sych – Sychta Bernard, S ownictwo kociewskie na tle kultury ludowej, t. I: 

A–F, t. II: G– , Wroc aw 1980; t. III: O– , Wroc aw, 1985.

2. Znaków

(x) nazwy miejscowo ci, nazwiska informatorów, skróty nazw kierunków 

cz ci regionu, skróty nazwisk i imion autorów róde  

* przys owia, zagadki, rymy

15 W mowie mieszka ców Kociewia s  to konstrukcje ywotne.
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// równoleg o  form wyrazowych

‘x’ znaczenie wyrazu, wyra enia, zwrotu, zdania
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Summary

Indicators of the junction in the single sentence in dialects Kociewia 

The aim of this paper is to present indicators of the anastomosis in a single 

sentence in dialects Kociewie. The main source of research was the work 

of Fr. Bernarda Sychty S ownictwo kociewskie na tle kultury ludowej. 
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After examining the language material can be seen that conjunctions and 

announcement of the type: a, ale, albo; to, to , za  are in dialects Kociewie 

ambiguous. Their ambiguity is to shed light on the communicative value. 

Certainly fusion rates appear more frequently in complex sentences, but these 

are not the subject of my research. 

 It is worth examining Þ xation rates in the dialogue. Now digest the material 

collected by me in various parts of Kociewia.
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