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W trakcie ustanawiania rekordu zostały uszyte poduszki tzw. celinki, które później przekazano na rzecz 

chorych i niepełnosprawnych dzieci oraz osób dorosłych. Była to pierwsza tego typu akcja w Polsce. 

Uczestniczyły  w niej wolontariuszki z całej Polski. 

„Szyjemy celinki dla chłopca 

i dziewczynki” 

Elbląg 

12-13.02.2016 

24 godziny 

http://biurorekordow.pl/najdluzszy-maraton-szycia-rekord-polski/
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Pan Tomasz interesuje się śladami przeszłości i z pasją gromadzi nie tylko głazy, ale również skamieniałości 

i kamienie młyńskie. Zgodnie z wytycznymi, do rekordu kwalifikowały się wyłącznie głazy o obwodzie co 

najmniej dwóch metrów. Miały one wagę od 1 do 20 ton. 

Tomasz Curyło 

Kowalewo Pomorskie 

20.02.2016 

150 głazów 

http://biurorekordow.pl/najwieksza-prywatna-kolekcja-glazow-narzutowych-rekord-polski/
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Motywem przewodnim wydarzenia był Dzień Motyla, który przypada w tym samym czasie co Pierwszy Dzień 

Wiosny. Motyle są symbolem Hospicjum Palium, które, dzięki pomocy wolontariuszy oraz wielkiemu 

zaangażowaniu uczestników, już po raz kolejny pomogło zgromadzić środki na cele charytatywne. 

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej 

Oddział w Poznaniu 

Poznań 

18.03.2016 

925 osób 

http://biurorekordow.pl/malowanie-motyli-rekord-polski-w-poznaniu/
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Na wrocławski rynek po raz 14 przyjechali gitarzyści z całej Polski, po to by wziąć udział w gitarowym 

rekordzie. Wielkie święto gitary odbywa się w ramach Festiwalu „Thanks Jimi” poświęconego muzyce 

najsłynniejszego gitarzysty Świata – Jimiego Hendrixa. 

Festiwal „Thanks Jimi” 

Wrocław 

01.05.2016 

7356 osób 

http://biurorekordow.pl/gitarowy-rekord-guinessa/
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Zgodnie z wytycznymi, każdy uczestnik pragnący nieść flagę, musiał otrzymać specjalną numerowaną opaskę 

na nadgarstek. Flagę należało trzymać co najmniej jedną ręką przez cały czas trwania wydarzenia. Osoby, 

które nie przekroczyły linii mety, zostały zdyskwalifikowane przez stewardów i odjęte od wyniku końcowego. 

Stowarzyszenie Biegaczy Gminy 

Szydłowo 

Piła 

03.05.2016 

2387 osób 

http://www.biurorekordow.pl/najwiecej-osob-niosacych-flage-jednoczesnie
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Wydarzenie, które zorganizował Urząd Dzielnicy Targówek, miało na celu uczczenie Dnia Flagi 

oraz podkreślenie setnej rocznicy przyłączenia tej właśnie dzielnicy do Warszawy. Rozwinięcie rekordowej 

flagi odbyło się na placu przy ulicy Gilarskiej. 

Urząd Dzielnicy Targówek  

m. st. Warszawy 

Warszawa 

03.05.2016 

1556,2 m 

http://www.biurorekordow.pl/najdluzsza-flaga-polski
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Wydarzenie odbyło się w trzech miejscach – placówkach należących do Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu. Pracownicy zgromadzili się w trzech oddziałach: przy ulicy św. 

Józefa, przy ulicy Krasińskiego oraz przy ulicy Konstytucji 3 Maja. 

Schulke Polska 

Toruń 

05.05.2016 

435 osób 

http://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-dezynfekujacych-dlonie-rekord-polski/
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Do próby bicia rekordu przystąpili uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz przedstawiciele miejscowej 

społeczności. Wybrana kategoria bezpośrednio nawiązywała do patrona szkoły. Uczestnicy przeczytali 

fragment powieści „Quo Vadis”. 

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza 

w Jaczowie 

Jaczów 

06.05.2016 

169 osób 

http://biurorekordow.pl/czytanie-sienkiewicza-jedna-lokalizacja-rekord-polski/
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Próba odbyła się 8 maja 2016 roku na Placu Teatralnym przed budynkiem Centrum Spotkania Kultur 

w Lublinie w ramach 4. PZU Maratonu Lubelskiego. Inspiracją do ustanowienia rekordu była, przede 

wszystkim, chęć propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży. 

Bon appetit 

Lublin 

08.05.2016 

523 osoby 

http://biurorekordow.pl/najwiekszy-bieg-rodzinny-rekord-polski/
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Na początek ochotnicy musieli ugnieść kawałek ciasta, następnie je rozwałkować i przekazać do wypieczenia. 

Udekorowane kawałki piernika maczano następnie w czekoladzie, która służyła jako spoiwo do połączenia 

z innymi ciasteczkami i do uformowania rekordowego serca. 

Żywe Muzeum Piernika 

Toruń 

14.05.2016 

12 m² 

http://biurorekordow.pl/najwieksze-serce-z-piernika-rekord-polski/
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Wydarzenie miało miejsce na terenie klasztoru Św. Józefa na Służewie. Bicie rekordu było jedną z atrakcji akcji 

„Światła miasta” zorganizowanej w ramach obchodów 800-lecia istnienia zakonu kaznodziejskiego 

Dominikanów. 

Uczestnicy wydarzenia „Światła 

miasta” 

Warszawa 

28.05.2016 

2569 osób 

http://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-otwierajacych-slodycze-jednoczesnie-rekord-polski/
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Celem imprezy było z jednej strony przybliżenie historii dzielnego dobosza, który według historii uratował 

miasto przez wojskami szwedzkimi, a z drugiej zintegrowanie seniorów z juniorami oraz wspaniałej zabawy 

podczas Dnia Dziecka. 

Urząd Miasta w Dzierżoniowie 

Dzierżoniów 

01.06.2016 

2253 osoby 

http://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-grajacych-bebenkach-rekord-polski/
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Inspiracją dla organizatorów była chęć propagowania czytelnictwa wśród młodzieży. Wydarzenie miało 

miejsce w Parku 1 Maja w Trzciance. Uczestnicy przeczytali fragment legendy regionalnej pt. „Wiedźmy 

trzcianeckie”. Czytanie rozpoczęło się na głośny sygnał gongu i zakończyło po niecałych 3 minutach. 

 Gimnazjum nr 2 im. Ziemi Trzcianeckiej 

Trzcianka 

01.06.2016 

255 osób 

http://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-czytajacych-fragment-legendy-regionalnej-rekord-polski/
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Impreza okazała się doskonałą formą promocji miasta – łącząc zabawę i edukację zdrowotną z aktywnością 

ruchową. Szereg atrakcji dla przybyłych uczestników sprawił, że był to mile i pożytecznie spędzony czas. Na 

obrazie powstała panorama miasta. 

Olsztyńska Szkoła Wyższa  

im. Józefa Rusickiego 

Olsztyn 

03-04.06.2016 

737 osób 

http://biurorekordow.pl/najwiecej-autorow-jednego-obrazu-rekord-polski/
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Próba ustanowienia rekordu była elementem obchodów Roku Feliksa Nowowiejskiego – kompozytora 

urodzonego w Barczewie – i odbyła się podczas XV edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej. 

Uczestnicy zaśpiewali „O Warmio moja miła”, oficjalny hymn Olsztyna i całej Warmii.  

Gmina Barczewo 

Barczewo 

04.06.2016 

640 osób 

http://biurorekordow.pl/najwiekszy-chor-rekord-polski/
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Pan Łukasz Budner to strażak, na co dzień pracujący w KP PSP Kutno, pochodzący z Orłowa-Kolonii. 

Organizatorem rekordowych zmagań była Amatorska Liga Tenisa Stołowego w Częstochowie. W eliminacjach 

do rekordu wzięło udział ponad 40 graczy, jednak tylko 10 stanęło do końcowej rywalizacji. 

Łukasz Budner 

Częstochowa 

04.06.2016 

116 km/h 

http://biurorekordow.pl/najszybsze-uderzenie-pileczki-pingpongowej/
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Bicie rekordu rozpoczęło się w Bibliotece Głównej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów w Warszawie 

dnia 4 czerwca 2016 o godzinie 9 rano. Nieprzerwane czytanie trwało aż do 9:31 dnia następnego.  

W maratonie wzięło udział 61 czytelników, w tym pisarze, artyści, dziennikarze i przedstawiciele władz. 

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy 

Wilanów m. st. Warszawy 

Warszawa 

04-05.06.2016 

24 godziny i 31 minut 

http://biurorekordow.pl/najdluzszy-maraton-czytania-trylogii-sienkiewicza/
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Inspiracją dla organizatorów wydarzenia była chęć oddania hołdu artystce – Kasi Sobczyk, która urodziła się 

właśnie w Tyczynie i swój pierwszy koncert w tej miejscowości dała dokładnie 50 lat temu. Uczestnicy 

zaśpiewali utwór „Biedroneczki są w kropeczki”. 

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury  

im. Katarzyny Sobczyk 

Tyczyn 

05.06.2016 

683 osoby 

http://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-spiewajacych-piosenke-katarzyny-sobczyk-jednoczesnie/
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Wydarzenie odbyło się w ramach warsztatów historycznych dla dzieci i młodzieży pt. „Wieliczka Skręca Linę”, 

które poprowadził powroźnik Marek Skubisz. Przygotowano repliki maszyn powroźniczych, a organizatorzy 

zadbali o każdy szczegół strojów z epoki, co stanowiło dodatkową trudność, ale i atrakcję imprezy. 

Miasto i Gmina Wieliczka 

Wieliczka 

05.06.2016 

152,5 m 

http://biurorekordow.pl/najdluzszy-sznur-rekord-polski/
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Bicie rekordu było jedną z atrakcji Festynu z okazji Dnia Dziecka w Ciężkowicach. Festyn uświetnili swoją 

obecnością aktorzy Artur Barciś i Cezary Żak. Co ciekawe to właśnie z aktorami odbyło się wspólne czytanie 

tekstu ze sceny. 

Mieszkańcy Gminy Ciężkowice 

Ciężkowice 

12.06.2016 

558 osób 

http://biurorekordow.pl/czytanie-jana-brzechwy/
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Organizatorem przedsięwzięcia był Klub Ośmiu w Gimnazjum nr 1 im. UNICEF.  Wśród tancerzy znaleźli się 

uczniowie gminnych szkół i przedszkoli oraz  studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Rekordowa belgijka 

zainaugurowała Dni Obornik Wielkopolskich. 

Mieszkańcy Gminy Oborniki 

Oborniki 

17.06.2016 

1427 osób 

http://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-tanczacych-belgijke-jednoczesnie-rekord-polski/
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W ramach obchodów Święta Miasta, na skwierzyńskim stadionie sportowym odbyły się barwne korowody, 

występy artystyczne oraz próba ustanowienia nowego Rekordu Polski. Warto dodać, że uczestnicy tańczyli w 

ulewnym deszczu, który jednak nie przeszkodził im w osiągnięciu celu. 

Mieszkańcy Gminy Skwierzyna 

Skwierzyna 

17.06.2016 

820 osób 

http://biurorekordow.pl/rekord-polski-w-tanczeniu-poloneza/
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Wydarzenie miało miejsce podczas obchodów pięciolecia istnienia firmy DEKA TRADE. Z tej okazji 

zorganizowany został festyn rodzinny, na który zaproszono mieszkańców okolicznych miast i wsi. Głównym 

gościem imprezy był Piotr Pielichowski, kucharz znany z programu Master Chef. 

DEKA TRADE 

Wiśniewko (woj. wielkopolskie) 

24.06.2016 

549,5 litra 

http://biurorekordow.pl/najwieksza-porcja-zupy-fasolowej/


25 

W Bydgoszczy zagrano utwór Queen – „We will rock you”. Projektantem rekordowego bębna jest pan Ryszard 

Bazarnik. Membrana bębna miała średnicę 10 metrów. Waga instrumentu przekroczyła 3 tony. Wydarzenie 

w Bydgoszczy odbyło się w ramach festiwalu Drums Fusion. 

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy  

i Ryszard Bazarnik 

Bydgoszcz 

25.06.2016 

296 osób 

http://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-grajacych-na-jednym-bebnie-jednoczesnie/
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Firma Hunter Douglas Fabrication od 1995 roku zajmuje się produkcją dekoracyjnych żaluzji okiennych, a jej 

produkty są znane i cenione w całej Europie. Nad girlandą pracowało łącznie 164 pracowników fabryki, do 

dyspozycji których oddano wielokolorowe papierowe trójkąty, spinacze oraz linijki.  

Hunter Douglas Fabrication 

Chludowo 

25.06.2016 

247 m 

http://biurorekordow.pl/najdluzsza-girlanda-z-papieru/
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Zgodnie z wytycznymi, zadaniem uczestników było utworzenie jak najdłużej linii, w której każdy, jeden 

po drugim, otworzy otwieraczem zakapslowaną butelkę. Miejscem wydarzenia była ulica Piotrkowska, znana 

ze swojej nieprzeciętnej długości.  

Zespół Sprzedaży Region Północny       

Coca - Cola Polska 

Łódź 

25.06.2016 

484 osoby 

http://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-otwierajacych-butelki-rekord-polski/
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Maria Karpowicz określana  jest przez krewnych jako spoiwo scalające rodzinę. Jest dumną matką 5 dzieci, 

dba o 16 wnucząt, pamięta o 25 prawnuczętach i 7 praprawnuczętach. Inspiracją do ustanowienia Rekordu 

Polski były 90. urodziny pani Marii. 

Maria Karpowicz 

Nowe Dwory (woj. wielkopolskie) 

28.06.2016 

41 osób 

http://biurorekordow.pl/najwiecej-wnuczat-prawnuczat-rekord-polski/
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Wydarzenie odbyło się podczas finału akcji Czyste Tatry w dniu 2. lipca na terenie Dolnej Równi Krupowej 

w Zakopanem. Wolontariusze wykorzystali w przybliżeniu 2 497 638 sztuk zakrętek o łącznej wadze około 

5984,12 kg. 

Stowarzyszenie Czysta Polska z siedzibą 

w Krakowie 

Zakopane 

02.07.2016 

300,55 m² 

http://biurorekordow.pl/najwiekszy-wzor-materialow-wtornych/
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Znana porównywarka cen postanowiła wspomóc schroniska dla psów, które w sezonie wakacyjnym są 

w trudniejszej niż zwykle sytuacji. Aby wesprzeć akcję wystarczyło pobrać aplikację serwisu Ceneo.pl i kliknąć 

w niej na baner z psem, oznaczony hasłem „Rekordowa miska”. Za każdy taki klik serwis Ceneo.pl kupił jedną 

pełną miskę karmy (ustaloną na 300 gramów). 

Ceneo.pl 

Wrocław 

06.07.2016 

21 239,5 kg 

http://biurorekordow.pl/najwiecej-karmy-dla-zwierzat-zebranej-miesiac/
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Próbę ustanowienia rekordu zorganizowano na środku miejscowego boiska. Sznur kiełbasy rozwieszono na 

dłoniach blisko 200 osób. Widoczna z lotu ptaka linia z kiełbasy ułożyła się we wzór klucza wiolinowego. 

Kiełbasę dostarczyli lokalni mistrzowie wędliniarstwa. 

Gmina Radomyśl Wielki 

Radomyśl Wielki 

16.07.2016 

214 m 

http://biurorekordow.pl/najdluzsza-linia-z-kielbasy/
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Serwetka jest kwadratem o boku długości 4 metrów i 40 centymetrów. Wykonanie serwetki zajęło pani 

Urszuli około roku. Do wykonania serwetki pani Urszula zużyła 62 kłębki bawełnianej nici „muza 20”, które 

łącznie składają się na długość aż 51 kilometrów! 

 

Urszula Pawlak 

Jarocin 

19.07.2016 

19,36 m² 

http://biurorekordow.pl/najwieksza-koronka-szydelkowa-rekord-swiata/
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Ustanawianie rekordu było jedną z atrakcji Światowego Zlotu Młodzieży Kurpiowskiej. Do Kurpiowskiej Krainy 

w Wykrocie przyjechała młodzież z kilku krajów świata, która następnie wyruszyła do Krakowa na spotkanie 

z papieżem Franciszkiem podczas Światowych Dni Młodzieży.  

Regionalne Centrum Kultury 

Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego 

w Myszyńcu 

Wykrot k. Myszyńca 

24.07.2016 

467 osób 

http://biurorekordow.pl/najwieksze-zgromadzenie-osob-w-strojach-ludowych/
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Wydarzenie odbyło się w ramach imprezy otwierającej nową odsłonę budynku restauracyjno - hotelowego 

przy ulicy Piłsudskiego 62. Całość wydarzeń skupiła się wokół kultury Warszawy XX wieku 

oraz w szczególności czasów PRL-u, a uroku przedsięwzięciu dodawały występy muzyczne instrumentalistów 

i piosenkarzy związanych ze stolicą i jej historią. 

Galop Catering 

Zielonka k. Warszawy 

24.07.2016 

1300 litrów 

http://biurorekordow.pl/najwieksza-porcja-flakow-rekord-polski/
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Wydarzenie odbyło się z okazji otwarcia Orlika Lekkoatletycznego na Stadionie Gminnym im. Leszka Białego 

przy ulicy Sportowej 1. Warunkiem wzięcia udziału w imprezie było założenie gumofilców i pokonanie w nich 

dystansu 100 metrów. 

Gmina Gąsawa wraz z mieszkańcami 

Gąsawa 

30.07.2016 

196 osób 

http://biurorekordow.pl/najwiekszy-bieg-gumofilcach-rekord-polski/
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Dzięki miejscowym gospodarzom na cele rekordu udało się zgromadzić 700 kg kukurydzy, 74 kg ryżu,  

1000 kg pszenicy, 1500 kg żyta, 580 kg owsa oraz 420 kg jęczmienia! Te ogromne ilości zbóż w ciągu kilku 

godzin przekształciły się w gigantyczną mozaikę przedstawiającą herb Stopnicy – klucz. 

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy 

Stopnica 

21.08.2016 

699 m² 

http://biurorekordow.pl/najwieksza-mozaika-ze-zboz/


37 

Rowerzyści zebrali się pod trzema dźwigami na Łasztowni. Orkiestrą dowodził pan Szymon Kaczmarek, 

zawodowo związany z Filharmonią Szczecińską. Odgrywaną melodią był powszechnie znany doping sportowy 

„Polska – biało-czerwoni”.  

 CSL Internationale Spedition Sp. z o.o. 

Szczecin 

21.08.2016 

115 osób 

http://biurorekordow.pl/najwieksza-orkiestra-dzwonkow-rowerowych-rekord-polski/
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Wydarzenie miało miejsce na przestronnym placu parkingowym przed Zajazdem. Do stworzenia 

dwuwymiarowej konstrukcji wykorzystano klocki firmy Wader. Po blisko trzech godzinach wytrwałej pracy, 

oczom wszystkich obecnych ukazał się piękny, wielobarwny napis: „ZA JAZD CHEŁMŻYCA”, otoczony ramką. 

Zajazd Chełmżyca 

Susz 

28.08.2016 

1784 klocków 

http://biurorekordow.pl/najwieksze-logo-z-klockow/
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Utworzony obraz musiał być rozpoznawalny z lotu ptaka i dokładnie odzwierciedlać kontury wybranego 

państwa. Dzieci z "Dwójki" włożyły więc pomarańczowe, żółte oraz zielone chusty, które symbolizowały 

odpowiednio góry, wyżyny i niziny, zaś uczniowie z niebieskimi chustami na głowach utworzyli ciągnącą się  

z południa na północ wstęgę Wisły. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2  

w Wieliczce 

Wieliczka 

08.09.2016 

412 osób 

http://www.biurorekordow.pl/najwiekszy-wzor-kraju-ulozony-z-ludzi
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Wydarzenie odbyło się w ramach XI edycji Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi, czyli imprezy, która na stałe 

zagościła już w programie ostrzeszowskich atrakcji. Zgodnie z wytycznymi, rekord został przyznany 

indywidualnie osobie, która w jak najkrótszym czasie zjadła 10 babeczek.. 

Kacper Bacik 

Ostrzeszów 

11.09.2016 

2 minuty i 49 sekund 

http://biurorekordow.pl/jedzenie-babeczek-farszem-czas-rekord-polski/
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Wydarzenie zostało zorganizowane z okazji odbywających się w tym czasie w mieście mistrzostw świata 

w brydżu sportowym, znanych jako World Bridge Games, w których udział wzięło około 4 tysięcy osób. 

W biciu rekordu mógł wziąć udział każdy, kto przyniósł chociaż jedną talię kart do gry. 

Polski Związek Brydża Sportowego 

Wrocław 

15.09.2016 

2081 m 

http://biurorekordow.pl/najdluzsza-spirala-kart-rekord-polski/
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Rekordowe carpaccio zostało przyrządzone z ugotowanych buraków, sera krycińskiego, rukoli, orzechów 

włoskich, przypraw oraz sosu vinegrette. Po zakończeniu ważenia, każdy z przybyłych na wydarzenie gości, 

mógł spróbować, jak smakuje danie. 

Dwór Czarneckiego Helena Czarnecka 

Białystok 

17.09.2016 

98,9 kg 

http://biurorekordow.pl/najwieksza-porcja-carpaccio-burakow-sera-rekord-polski/
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Fani aktywnego trybu życia i zajęć Les Mills mieli okazję skutecznie spalić tkankę tłuszczową, wzmocnić 

mięśnie i poprawić kondycję, jednocześnie ustanawiając Rekord Polski. Wydarzenie odbyło się w ramach 

pierwszego w Polsce Super QW, czyli największego treningu fitness na świecie. 

Les Mills 

Piaseczno 

17.09.2016 

111 osób 

http://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-trenujacych-bodycombat-jednoczesnie-rekord-polski/
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Podczas trwającej 30 minut lekcji nordic walking uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób przygotować się 

do marszu, aby uniknąć kontuzji i czerpać z niego maksimum korzyści. Poruszono i trenowano takie 

zagadnienia jak dostosowanie długości kijków do wzrostu czy technika chwytu. 

Centrum Promocji AK-Pol 

Warszawa 

17.09.2016 

619 osób 

http://biurorekordow.pl/najwieksza-lekcja-nordic-walking/
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Jako prezenty do zapakowania wybrano miśki, które następnie podarowano lokalnym domom dziecka. 

Łącznie przygotowano aż 700 podarunków! Impreza odbyła się w hotelu Zamek Biskupi, tuż przy wschodniej 

granicy Polski z Białorusią i miała charakter integracyjny. 

Pracownicy firmy Smyk sp. z o.o. 

Janów Podlaski 

22.09.2016 

322 osoby 

http://biurorekordow.pl/pakowanie-prezentow-rekord-polski/
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Pracownicy Parku postawili przed sobą dwa główne cele: zachowanie od zapomnienia odmiany jabłek 

rosnących w DPN oraz integrację środowiska lokalnego. W związku z tym do wspólnej zabawy podczas 

ustanawiania rekordów zaproszeni zostali mieszkańcy Drawna i okolic oraz sympatycy regionu. 

Drawieński Park Narodowy wraz  

ze Szkołą Podstawową w Drawnie 

Drawno 

24.09.2016 

40,85 litrów 

http://biurorekordow.pl/najwiecej-soku-jablek-wytloczonego-ciagu-30-minut/
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Mimo rywalizacyjnego charakteru zadania, towarzyszyła mu pozytywna energia. Współzawodnictwo zostało 

zastąpione współpracą dla dobra wspólnego. Bicie rekordu zintegrowało środowisko lokalne, co było jednym 

z głównych założeń organizatorów. 

Drawieński Park Narodowy  

wraz z Sympatykami 

Drawno 

24.09.2016 

91 litrów 

http://biurorekordow.pl/najwiecej-soku-z-jablek-wytloczonego-w-ciagu-godziny/
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Dla mieszkańców Krapkowic i okolicznych wsi dynie stanowią istotny element lokalnej kuchni. Wyobraźnia 

gospodyń nie zna granic i corocznie w ich kuchniach rodzą się nowe przepisy na potrawy z dyni. W tym roku, 

podczas krapkowickiego festiwalu, gwoździem programu był dżem z dyni. 

Powiat Krapkowicki i jego mieszkańcy 

Krapkowice 

25.09.2016 

360,5 kg 

http://biurorekordow.pl/najwiekszy-dzem-dyni-rekord-polski/
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Organizatorem tego finansowego rekordu był poznański oddział  Banku Zachodniego WBK. Pracownicy 

placówki położonej na Placu Andersa chcieli w ten sposób rozpowszechnić aplikację do przelewów pieniędzy 

na telefon. 

Pracownicy Banku Zachodniego  

WBK S.A. 

Poznań 

28.09.2016 

192 osoby 

http://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-wysylajacych-przelew-telefon-blik-jednoczesnie/
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Druk odbywał się na kilku drukarkach 3D i trwał około 350 godzin. Po wydrukowaniu, sklejeniu 

i pomalowaniu figura ważyła 25 kg. Organizatorzy zadbali, by rzeźba przedstawiała sportowca, którego 

wizerunek zna praktycznie każdy – Roberta Lewandowskiego. 

FabLab Kielce 

Warszawa 

29.09.2016 

3,06 m 

http://biurorekordow.pl/najwyzsza-rzezba-czlowieka-wydrukowana-3d/
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W zadanie zaangażowani byli wszyscy uczniowie, wraz z nauczycielami i rodzinami. Linię układały także 

przedszkolaki z zaprzyjaźnionego przedszkola. Proces liczenia ołówków i mierzenia długości linii nadzorował 

radny Antoni Strzoda oraz inspektor Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu. 

Gimnazjum nr  9 w Zabrzu 

Zabrze 

30.09.2016 

1143 ołówki 

http://biurorekordow.pl/najdluzsza-linia-olowkow-rekord-polski/
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Do salonu fryzjerskiego, gdzie odbywało się wydarzenie, kolejka ustawiała się od 10 rano do 2 w nocy. 

Oznacza to, że pan Daniel strzygł niemal non-stop przez 16 godzin. Każdy ostrzyżony klient po zejściu 

z fotela wrzucał datek do puszki przeznaczonej na zbieranie środków na cele charytatywne. 

Daniel Traut 

Police 

02-03.10.2016 

211 osób 

http://biurorekordow.pl/strzyzenie-wlosow-na-czas-rekord-polski/
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Próba ustanowienia nowego Rekordu Polski odbyła się podczas 17. PKO Maratonu Poznańskiego. Mateusz 

Kufel to 25-letni mieszkaniec Bydgoszczy, który dystans maratoński zaliczył po raz pierwszy w życiu. 

Przygotowania do przebiegnięcia 42 kilometrów kozłując jednocześnie piłki trwały zaledwie pięć miesięcy. 

Mateusz Kufel 

Poznań 

09.10.2016 

4 godziny i 20 minut 

http://biurorekordow.pl/najszybciej-przebiegniety-maraton-kozlujac-dwie-pilki-do-koszykowki-jednoczesnie-rekord-polski/
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Tłem wydarzenia był udział placówki w VII edycji konkursu „Odblaskowa Szkoła”, organizowanego przez 

Komendę Wojewódzką Policji oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie. Celem akcji jest zwrócenie uwagi 

pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci 

z elementów odblaskowych. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej  

im. I. Fika w Przeciszowie 

Przeciszów 

14.10.2016 

436 osób 

http://biurorekordow.pl/najdluzszy-lancuch-osob-elementami-odblaskowymi-rekord-polski/
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Materiał użyty do utworzenia mozaiki to nic innego jak wykorzystywane przed dentystów wałeczki ligninowe. 

Nie zdziwi więc fakt, że wzorem jaki docelowo powstał na mozaice był ząb. Wydarzenie odbyło się w majątku 

Howieny z okazji 15-lecia działalności firm.  

Pracownicy klinik CZAR-MED  

i CZAR-DENT 

Pomigacze k. Białegostoku 

15.10.2016 

18,675 m² 

http://biurorekordow.pl/najwiekszy-wzor-z-walkow-stomatologicznych-celulozowych-rekord-polski/
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Zgodnie z wytycznymi, każdy uczeń wchodzący na wygrodzony teren, musiał otrzymać co najmniej jeden 

balon. Uczestnicy weszli na miejsce pobijania rekordu w kamizelkach odblaskowych. Poszczególne klasy wraz 

z nauczycielami, wchodząc gęsiego na wyznaczony teren, były skrupulatnie liczone przez sędziego 

i świadków. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. 

Króla Kazimierza Wielkiego w 

Niepołomicach 

Niepołomice 

17.10.2016 

945 osób 

http://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-wypuszczajacych-balony-jednoczesnie-rekord-polski/
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Próba ustanowienia nowego rekordu polegała na tym, aby w lekcji resuscytacji, która zgodnie z zasadami 

rozpoczęła się dokładnie o tej samej godzinie w wielu miejscach jednocześnie i miała identyczny przebieg, 

uczestniczyło jak najwięcej osób. Do wydarzenia przystąpiło aż 245 lokalizacji. 

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy 

Wiele miejsc jednocześnie 

17.10.2016 

16 557 osób 

http://biurorekordow.pl/najwieksza-lekcja-resuscytacji-rekord-polski/
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Akcja pod nazwą „Bijemy rekord sercem” polegała na zebraniu jak największej ilości krwi w wielu miejscach 

w ciągu 24 godzin. Do akcji zaproszeni byli wszyscy, jednak w przeważającej większości krew 

oddali członkowie służb mundurowych i ich rodziny oraz uczniowie szkół o profilach mundurowych. 

Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 

Wiele lokalizacji 

21.10.2016 

187,47 litrów 

http://biurorekordow.pl/oddawanie-krwi-rekord-polski/
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Prace nad zbieraniem informacji dotyczącym drzewa genealogicznego rozpoczęły się w 2009 roku, kiedy pan 

Marek Chwalibóg uczestniczył z zjeździe rodu Chwalibogów. Spotkania z odległą rodziną i wymiana 

rodzinnych historii skłoniły Pana Marka do rozpoczęcia wyszukiwania swoich przodków. 

Marek Chwalibóg 

Wałbrzych 

24.10.2016 

17 pokoleń 

http://biurorekordow.pl/najdluzsze-opracowane-drzewo-genealogiczne-rekord-polski/
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Wydarzenie było częścią 26. Mistrzostw Świata Młodych Dekarzy. Mistrzowie Dekarstwa montowali okno 

dachowe VELUX. Bicie rekordu miało charakter konkursu, w którym udział wzięły dwie drużyny dwuosobowe. 

Emocjonującą rywalizację na żywo relacjonował znany prezenter radiowy i telewizyjny – Filip Chajzer. 

Hubert Sasorski oraz Damian Babiak 

Warszawa 

27.10.2016 

13 minut i 29 sekund 

http://biurorekordow.pl/najszybsze-zamontowanie-okna-dachowego-rekord-polski/
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Najdłuższa sztafeta biegowa w Polsce polegała na ciągłym bieganiu przez jak najdłuższy nieprzerwany okres 

czasu. Tydzień liczy 168 godzin i tylu też biegaczy zgłosiło swoją chęć do godzinnego biegania wokół Gliwic. 

Wspólnie przebiegli aż 1881 kilometrów. 

Uczestnicy projektu „Gliwice biegają” 

Gliwice 

29.10.2016 

168 godzin 

http://biurorekordow.pl/najdluzsza-sztafeta-czas-rekord-polski/
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Uczestnicy projektu „Gliwice biegają” w tym roku pobiegli dla Marcina Polaka, który potrzebuje pomocy 

w zbiórce pieniędzy na zakup protezy. Marcin Polak to 23-latek, były zawodnik Piasta Gliwice, który rok temu 

uległ poważnemu wypadkowi. Skutkiem kilkugodzinnej operacji ratującej mu życie była amputacja nogi.  

Uczestnicy projektu „Gliwice biegają” 

Gliwice 

29.10.2016 

1881 kilometrów 

http://biurorekordow.pl/najdluzsza-sztafeta-czas-rekord-polski/
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Wydarzenie odbyło się na puckim rynku z okazji 98. rocznicy odzyskania niepodległości przypadającej 

na dzień 11 listopada. Dokładnie o godzinie 13 uczniowie lokalnych szkół i mieszkańcy miasta spotkali się 

w centrum, by wspólnie odśpiewać Mazurka Dąbrowskiego.  

Miasto Puck wraz z puckimi szkołami 

Puck 

10.11.2016 

2585 osób 

http://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-spiewajacych-hymn-polski-jednoczesnie-rekord-polski/
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Wydarzenie odbyło się z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia, którego dodatkową atrakcją 

było pojawienie się dwóch nauczycieli przebranych za pluszaki. Inspiracją była chęć pokazania, że młodzi 

ludzie potrafią się zaangażować i zainspirować lokalne społeczeństwo do wspólnej inicjatywy.  

Uczniowie Podstawowej Szkoły 

Społecznej „Niedźwiednik” 

Gdańsk 

25.11.2016 

1833 misie 

http://biurorekordow.pl/najdluzsza-linia-z-pluszowych-misiow-rekord-polski/
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Do kolekcji pana Jacka trafia zawsze tylko jedno zdjęcie danej drużyny. Zbiory podzielono na trzy kategorie. 

W pierwszym znajdują się fotografie reprezentacji narodowych, w drugiej – drużyn klubowych zagranicznych, 

a w trzeciej – drużyn klubowych polskich. Zdjęcia są przechowywane w 12 segregatorach formatu A4. 

Jacek Kosierb 

Świdnik 

29.11.2016 

13 730 zdjęć 

http://biurorekordow.pl/najwieksza-kolekcja-zdjec-druzyn-pilkarskich-rekord-polski/
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Pan Jan Matejko z Sosnowca posiada niezwykły dar – potrafi przyciągać przedmioty! Przygoda 71-latka 

z medycyną niekonwencjonalną rozpoczęła się ponad 35 lat temu od przyłożenia do torsu odłączonego 

od sieci żelazka i stwierdzenia, że przykleiło się do ciała bez żadnych środków mocujących!  

Jan Matejko 

Dąbrowa Górnicza 

04.12.2016 

33,2 kg 

http://biurorekordow.pl/czlowiek-magnes-rekord-polski/


67 

Wydarzenie było częścią akcji „Odkrywaj Wspomnienia” mającej na celu przywrócenie magii tradycyjnych 

zdjęć, w dobie wszechobecnej cyfryzacji. Zadanie polegało na ułożeniu obok siebie zdjęć w pojedynczej linii, 

które po zmierzeniu utworzą najdłuższą linię na świecie. Zdjęcia nie mogły być ze sobą połączone. 

HP Inc Polska Sp. z o.o.  

Wrocław 

05.12.2016 

 1266,7 m 

http://biurorekordow.pl/najdluzsza-linia-ze-zdjec-rekord-guinnessa/
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Balony wykorzystane w akcji zostały wykonane własnoręcznie przez młodzież szkolną, a każdy z nich zawierał 

jedno prawo dziecka. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum 

wraz z wychowawcami, nauczycielami pracownikami oraz zaproszonymi gośćmi. 

Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami 

Integracyjnymi  

Pułtusk 

14.12.2016 

163,43 m 

http://biurorekordow.pl/najdluzszy-lancuch-balonow-tektury-rekord-polski/
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Na starachowickich ulicach już od samego rana widoczne były osoby w charakterystycznych czerwonych 

czapeczkach z białym pomponem. Kto jednak nie miał własnej czapki i tak mógł wziąć udział w wydarzeniu – 

wolontariusze rozdawali je na miejscu. 

Gmina Starachowice 

Starachowice 

16.12.2016 

4301 osób 

http://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-w-czapkach-sw-mikolaja-rekord-polski/
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Wydarzenie odbyło się w ramach miejskiej wigilii zorganizowanej przez fundację Bread of Life. Zgodnie 

z wytycznymi, aby zostać zakwalifikowanym do końcowego wyniku, strój anioła musiał składać się z sięgającej 

za kolana białej szaty, skrzydeł i aureoli. 

Kaliszanie 

Kalisz 

17.12.2016 

400 osób 

http://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-przebranych-anioly-rekord-polski/
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Wydarzenie odbyło się w ramach akcji „Uskrzydlamy 2016”. Wolontariusze i dzieci ze Stowarzyszenia zbierały 

w ten sposób pieniądze na funkcjonowanie świetlic terapeutycznych w Katowicach Załężu i Chorzowie. 

Rekordowy łańcuch powstawał w centrum handlowym Silesia City Center. 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 

i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” 

Katowice 

17.12.2016 

1052 m 

http://biurorekordow.pl/najdluzszy-lancuch-papieru-rekord-polski/
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Wydarzenie miało miejsce na terenie szkoły, na głównej alei pomiędzy budynkami dydaktycznymi. Uczniowie 

wraz z wychowawcami, razem około 500 osób, ustawiali stoliki, a następnie nakrywali je obrusami, potrawami 

i dekoracjami świątecznymi. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie 

Nietążkowo 

20.12.2016 

169,41 m 

http://biurorekordow.pl/najdluzsza-linia-ze-stolow-rekord-polski/
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Ustanawianie rekordu rozpoczęło się w godzinach porannych od obrania 100 kg buraków, 20 kg marchwi, 

10 kg selera i 10 kg pora. Proces gotowania trwał blisko 4 godziny, podczas których szefowa kuchni, Marta 

Ignasiak Kciuk,  doprawiała barszcz suszonymi grzybami, czosnkiem, majerankiem, pieprzem i solą. 

Gmina Śrem 

Śrem 

31.12.2016 

307 litrów 

http://biurorekordow.pl/najwieksza-porcja-barszczu-rekord-polski/

