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D¹¿enie Pekinu do wzrostu krajowego wydobycia
wêglowodorów wynika z chêci osi¹gniêcia samowystarczalnoœci energetycznej. Chiñska Republika Ludowa
posiada 57 aktywnych platform wiertniczych i plasuje siê
pod tym wzglêdem na pierwszym miejscu na œwiecie –
przed Arabi¹ Saudyjsk¹ (55 platform), USA (27) i Norwegi¹ (23). Chiñskie firmy zamierzaj¹ w tym roku wydaæ
80 mld USD, by zwiêkszyæ krajowe wydobycie ropy naftowej o 50%, tj. z 4 do 6 mln b/d. Znacz¹ca czêœæ tego wzrostu ma pochodziæ ze z³ó¿ morskich. A¿ 80% chiñskich
platform pracuje na wodach krajowych. China Oilfiled
Services – najwiêksza chiñska firma serwisowa – w ci¹gu
kilku ostatnich lat przenosi³a swoje urz¹dzenia do kraju.
W czasie zaledwie roku liczba platform w Chinach wzros³a
o 25, a w 2020 r. firma chce dodaæ kolejnych 15 platform.
Przy czym chiñskie firmy operuj¹ tak¿e na Bliskim Wschodzie, w Afryce i na Morzu Pó³nocnym. Szukaj¹ mo¿liwoœci
wspó³pracy z doœwiadczonymi firmami zagranicznymi i nie
unikaj¹ niekonwencjonalnych dzia³añ, jak publikacja w
meksykañskiej prasie og³oszenia o naborze wniosków firm
œwiadcz¹cych zintegrowane us³ugi serwisowe. W 2016 r.
CNOOC zdoby³ koncesje na eksploatacjê dwóch g³êbo-

kowodnych bloków w Zatoce Meksykañskiej. Wspólnie
z w³oskim Eni chiñski CNPC prowadzi prace na Morzu
Po³udniowochiñskim. Obszar ten od lat pozostaje sporny,
ale w tym roku Pekin otworzy³ siê na dialog i zaproponowa³ kodeks postêpowania na spornych wodach mog¹cych
zawieraæ perspektywiczne zasoby ropy i gazu. Stowarzyszenie Narodów Azji Po³udniowo-Wschodniej (ASEAN)
poinformowa³o, ¿e prace nad kodeksem mog¹ zostaæ ukoñczone jeszcze w tym roku. Na pocz¹tku lipca przywódcy
pañstw ASEAN spotkali siê w Bangkoku i wydali wspólny
apel do wszystkich stron o powœci¹gliwoœæ i unikanie
dzia³añ mog¹cych komplikowaæ sytuacjê na Morzu
Po³udniowochiñskim, które jest terenem spornym pomiêdzy Chinami, Filipinami, Wietnamem, Malezj¹ i Brunei.
Kodeks mo¿e utorowaæ drogê do wspólnych przedsiêwziêæ
poszukiwawczo-wydobywczych w tym regionie.
ród³o: Oil&Gas Journal, WorldOil, OilPrice, LNG World
News, Bloomberg, Rzeczpospolita, Reuters, Rystad Energy,
Wood Mackenzie, ICIS, OSW, Gazprom Neft, Lukoil,
Rosneft, Shell, Total, Equinor, ExxonMobil, PGNiG

Jan Ma³achowski – zapomniany fotograf Tatr
wystawa w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie
12 lipca – 8 wrzeœnia 2019
Jan Ma³achowski (1886–1917) zajmowa³
siê malarstwem i fotografi¹. By³ zami³owanym
taternikiem, narciarzem i ratownikiem tatrzañskim. W 1904 r. rozpocz¹³ studia artystyczne
w Wilnie, kontynuowa³ je w Szkole Sztuk Piêknych w Warszawie (1905 r.). W latach
1907–1911 studiowa³ w krakowskiej Akademii
Sztuk Piêknych pod kierunkiem Ferdynanda
Ruszczyca i Wojciecha Weissa. Malowa³ obrazy olejne i akwarele. Tematem jego prac by³y
pejza¿e, kwiaty i portrety. Do Zakopanego przyjecha³ po raz pierwszy w 1907 r. Nale¿a³ do jednych z pierwszych i najlepszych fotografów
tatrzañskich.
Muzeum Ziemi posiada unikatowe fotografie z pocz¹tku XX w. autorstwa Jana i Heleny
Ma³achowskich. Wœród prezentowanych prac Tatry zim¹. Fot. Jan Ma³achowski
mo¿na zobaczyæ jedne z pierwszych kolorowych zdjêæ wykonanych przez Jana w Tatrach zim¹. podró¿y poœlubnej na Korsykê w 1913 r. Czarno-bia³e
Eksponowane fotografie pochodz¹ ze zbiorów rodzin- fotografie ukazuj¹ skaliste wybrze¿e Korsyki, jak równych i zosta³y udostêpnione przez Ewê Czubernat oraz nie¿ górzyste wnêtrze wyspy z jej charakterystyczn¹
Ma³gorzatê Rittersschild. Na wystawie mo¿na zobaczyæ roœlinnoœci¹.
51 fotografii, w tym 7 prac diapozytywowych na
Marek Wierzbicki
pod³o¿u celuloidowym, zrobionych podczas zimowych
wypraw w Tatry. Równie¿ czarno-bia³e prace na pod³o¿u
szklanym i celuloidowym przedstawiaj¹ Tatry. S¹ to jed- Wystawa czynna od 12 lipca do 8 wrzeœnia 2019 r.
ne z pionierskich zdjêæ gór w porze zimowej, zrobione od poniedzia³ku do pi¹tku – 9.00–16.00
podczas wypraw na nartach. Nale¿y podkreœliæ, ¿e w w niedziele – 10.00–16.00 (wstêp wolny)
owym czasie turystyka górska odbywa³a siê tylko w Ceny biletów: normalny – 8 z³, ulgowy – 4 z³
sezonie letnim.
Muzeum Ziemi Polska Akademia Nauk
W drugiej czêœci wystawy zaprezentowano zdjêcia
Warszawa, al. Na Skarpie 27
wykonane przez Jana i Helenê Ma³achowskich w czasie
mz.pan.pl; facebook.com/muzeum.ziemi.pan
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