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Komunikat z prac Centrum Górskiego
Korona Ziemi
Centrum Górskie Korona Ziemi zostało otwarte jako placówka muzealno-naukowa
z siedzibą w Zawoi, której właścicielem jest polsko-słowacka spółka Korona Ziemi powstała w 2012 r. Centrum jest wspólnym przedsięwzięciem gminy Zawoja oraz słowackiej firmy Tatry Mountain Resorts. Prace budowlane rozpoczęto latem 2014 r.,
natomiast oficjalne otwarcie miało miejsce 15 lutego 2015 r., a więc w 35 rocznicę zimowego wejścia Krzysztofa Wielickiego oraz Leszka Cichego na Mount Everest. Misją
Centrum jest przedstawienie zagadnień z dziedziny geologii, geografii, turystyki oraz
eksploracji największych szczytów na świecie z naciskiem na historyczne dokonania
Polaków.
Jest to unikalna w Polsce placówka, w której w atrakcyjny wizualnie sposób zaprezentowano wieloaspektowe informacje dotyczące najsłynniejszych szczytów górskich naszej planety. Można w niej dowiedzieć się m.in. jak ważną rolę w eksploracji
najwyższych szczytów Ziemi odegrali i odgrywają Polacy. W głównej sali wystawienniczej umiejscowiono makiety Korony Ziemi, czyli największych szczytów poszczególnych kontynentów. Odwzorowują one dokładnie ich charakterystykę, odzwierciedlają szczegóły budowy geologicznej gór oraz przebieg tras wspinaczkowych. Makiety
wykonane zostały z tworzyw sztucznych, żywicy oraz materiałów pochodzenia organicznego, które oświetlono światłem przypominającym naturalne nasłonecznienie.
Sięgają one od 1,5 do 3 m wysokości, a każda z nich waży ponad 200 kg. U podnóża
makiet znajdują się opisy szczytów z uwzględnieniem ich charakterystyki oraz pierwszych dokonań wspinaczkowych.
W kolejnych salach wystawienniczych znajdują się eksponaty oraz rekwizyty związane ze wspinaczką górską, takie jak ubiór i sprzęt wspinaczkowy, który wykorzystany został przez polskich himalaistów podczas ich wypraw wspinaczkowych. Dzięki
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licznym zdjęciom umieszczonym na ścianach zwiedzający może przenieść się w świat
postaci przełomowych dla historii taternictwa, alpinizmu oraz himalaizmu. Dodatkowym elementem edukacyjnym są ogromne ekrany typu multi-touch i tablety, które
przybliżają odwiedzającym wiedzę o górach świata. W Centrum ukazano faunę i florę
oraz historię tych, którzy zapragnęli stanąć na niedostępnych dla zwykłych ludzi szczytach. Niewątpliwą atrakcją o charakterze edukacyjnym i propagującym bezpieczeństwo w uprawianiu turystyki górskiej jest gra, w której zwiedzający muszą wykazać się
umiejętnością racjonalnego planowania górskiej ekspedycji.
Z powodu trudności finansowych w utrzymaniu placówki główna ekspozycja została wiosną 2017 r. przeniesiona do Chorzowa, m.in. z racji silnych powiązań biznesowych firmy Tatra Mountain Resorts z województwem śląskim. Spowodowało to
jednak utratę charakteru badawczo-muzealnego placówki na rzecz wyłącznie komercyjnej działalności wystawienniczej.

