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Drodzy chemicy kwantowi,
Przypominam, ze PSI* jest pismem elektronicznym Sekcji Chemii Kwantowej Polskiego
Towarzystwa Chemicznego. PTChem jeszcze o tym pismie nie wie, ale wazne jest tylko
jedno: mamy forum, mamy lacznosc. Zachecam do przesylania mi informacji, co się zdarzylo
w naszym srodowisku, co ma sie zdarzyc, ze czegos poszukujemy, ze chcemy cos wyjasnic,
itp.
Lucjan Piela
piela@chem.uw.edu.pl
************************************************************
PACJENT PROF.DR HAB. ANDRZEJ J. SADLEJ
Prof.Andrzej Sadlej przebywal w szpitalu w Warszawie (operacja oka). Operacja przebiegla
pomyslnie, z czego wszyscy bardzo sie cieszymy. Warszawscy chemicy kwantowi bardzo
dbali o pacjenta szpitala im.Orlowskiego, tlumnie go odwiedzali, dostarczono do szpitala
wielkie ilosci jablek Champion. Niestety, drugie z ulubionych jablek „koksa” zniklo już z
rynku wskutek wczesniejszej aktywnosci Profesora na krajowym rynku owocow i warzyw.
Prof.Sadlej jest niedosciglym wzorem pacjenta naszej Sluzby Zdrowia. W kilka godzin po
operacji zatelefonowal do mnie i opowiadal dowcipy jak gdyby nic sie nie wydarzylo!
Duzo zdrowia, drogi Andrzeju!
TORUN BEDZIE WDZIECZNY
Prof.Karol Jankowski poszukuje ksiazki „Density Functional Theory” wyd.Gross i Dreizler.
Proszę skontaktowac się bezposrednio z nim: karoljan@phys.uni.torun.pl
KSIAZKA PRZETLUMACZONA
Moja ksiazka „Idee chemii kwantowej” jest już przetlumaczona na angielski. Była to ogromna
praca, ale miałem tez pomoc, po jednym rozdziale przetlumaczyli: prof. Stanislaw Kucharski,
dr Wojciech Grochala i prof. Jerzy Ciarkowski. Ogromne dzieki!
Wprowadzilem zmiany w porownaniu z wersja polska. Teraz caly czas poswiecam
szlifowaniu tekstu (merytorycznym i jezykowym).
PODRECZNIK CZY CO?
Chcialbym Was spytac o zdanie, czy w Waszym osrodku traktuje się „Idee chemii
kwantowej” jako podrecznik czy jako cos innego. Dotychczasowe wyrywkowe dane mowia o
podzielonych zdaniach na ten temat. Autor jest ciekawy...
DO KATA
Proszę podac scisla wartosc kata miedzy spinami dwoch elektronow w stanie singletowym i
spinami dwoch elektronow w stanie trypletowym.
HYBRYDYZACJA sp2 DLA ...METANU
Do wydania angielskiego ksiazki, chce pokazac na przykladzie CH4, ze hybrydyzacje sp3,
sp2, sp daja w metodzie Hartree-Focka jedno i to samo. W tym celu musze mieć mozliwosc

konstruowania funkcji bazy jako liniowych kombinacji orbitali atomowych s i p. Czy ktos zna
program, który potrafi to zrobic?
CALL FOR PAPERS
Drodzy, przesylajcie mi krotkie wiadomosci do publikacji w Psi*. Może ktos, chce cos
pozyczyc, poradzic się. Najbardziej cieszylbym sie, gdyby zaczely się dyskusje o chemii, ale
nie za bardzo specjalistyczne.

