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Od Redakcji
W skład niniejszego numeru czasopisma „Śląski Przegląd Statystyczny”
weszły głównie opracowania dotyczące statystyki aktuarialnej i jej zastosowań, wcześniej zaprezentowane we Wrocławiu na 11. Ogólnopolskiej Konferencji Aktuarialnej „Zagadnienia Aktuarialne – teoria
i praktyka”. W słowie do uczestników konferencji Profesor Walenty
Ostasiewicz napisał, że „ubezpieczenia stanowią obecnie niezwykle
ważny sektor gospodarki każdego kraju, z drugiej strony, jest to także
niezwykle fascynująca dyscyplina naukowa. Nie ma żadnej innej,
w której τεορια i εµπιρια tak zgodnie karmią się nawzajem”. Tegoroczne spotkanie było wyjątkowe, gdyż dedykowane zostało Profesorowi Tomaszowi Rolskiemu – z okazji siedemdziesiątej rocznicy jego
urodzin.
W drugiej części zeszytu zamieszczone zostały artykuły omawiające zagadnienia społeczno-gospodarcze, stanowiące interesującą kontynuację podjętej w poprzednich numerach czasopisma dyskusji dotyczącej jakości życia i dobrobytu. Tradycją każdego zeszytu jest kącik
historyczny. W niniejszej publikacji jest on bardzo bogaty, gdyż zawiera aż trzy zaskakujące artykuły dotyczące naukowców, którzy nie
zawsze kojarzeni są ze statystyką. Ten numer „Śląskiego Przeglądu
Statystycznego”, jak każdy dotychczasowy, zakończono publikacją
danych statystycznych charakteryzujących poziom życia mieszkańców oraz stan gospodarki i środowiska naturalnego województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.

