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Od redakcji
Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny numer naszego czasopisma, w którym swoje wyniki badań, już od roku 1991, prezentują
naukowcy z różnych międzynarodowych ośrodków. Począwszy od tego
numeru, artykuły naukowe będziemy publikować tylko w językach
obcych (angielski, niemiecki), dzięki czemu „Śląski Przegląd Statystyczny” stanie się periodykiem ponadnarodowym.
Zgodnie z tradycją w niniejszym numerze nie tylko zamieszczamy artykuły zawierające oryginalne i ciekawe wyniki badań naukowych, ale
również prezentujemy sylwetkę znakomitego ekonomisty, który bada, jak
emocje i myślenie wpływają na ekonomiczne decyzje jednostek oraz na
funkcjonowanie rynków.
Serdeczne podziękowania składamy wszystkim recenzentom, gdyż
dzięki ich życzliwej i sumiennej pracy nasze czasopismo zyskuje na wartości poprzez prezentowanie w nim wysokiej jakości szeroko rozumianej
wiedzy. Dzięki zaś pracy profesjonalnie wykonywanej przez nadzwyczaj
życzliwy zespół redakcyjny naszego Wydawnictwa uczelnianego wiedza ta
prezentowana jest w postaci przyjaznej czytelnikowi.
Zachęcamy wszystkich do lektury.

From the editor
Its our pleasure to provide you with the next issue of our journal titled the
Silesian Statistical Review. Scientists from various international centers
have been presenting their research results in it from 1991. Becoming
a transnational periodical, starting from this issue, the articles will be
published only in foreign languages (English, German).
According to the tradition, in this issue of the Silesian Statistical
Review we not only publish articles containing original and interesting
scientific research results, but also present a profile of an excellent
economist who examines how emotions and thinking affect the economic
decisions of individuals and the functioning of markets.
We are very grateful to all reviewers, because thanks to their kind and
conscientious work, our magazine gains in value by presenting widely
understood high quality knowledge. However, thanks to the professionally performed work by the extremely kind editorial team of our university
publishing house, this knowledge is presented in a reader-friendly form.
We encourage and invite everyone to read.

