NAJWIĘCEJ OSÓB WIOSŁUJĄCYCH NA ERGOMETRZE
WIOŚLARSKIM

CityFit
Katowice
23-24.01.2017
471 osób

Wydarzenie zorganizowane przez katowicki klub polegało na zgromadzeniu jak największej liczby osób, które
w ciągu 24 godzin pokonają dystans 500 metrów na ergometrze wioślarskim. Imprezę objęli swoim
patronatem Prezydent Miasta Katowice oraz Marszałek Województwa Śląskiego. Do wiosłowania mógł

przystąpić każdy, kto w czasie trwania rekordu pojawił się w klubie.

2

NAJMŁODSZA POLKA, KTÓRA ZDOBYŁA SZCZYT
KILIMANDŻARO

Lualeni Elektra Mozdyniewicz
Afryka
24.01.2017
10 lat i 6 miesięcy

Kilimandżaro to najwyższa góra Afryki. Szczyt Uhuru na wulkanie Kibo, który zdobyła Lualeni wznosi się
na wysokość 5895 metrów n.p.m. Wiek Polki oraz fakt dotarcia na szczyt w dniu 24 stycznia 2017 potwierdzili
dyrektor generalny Zarządu Parków Narodowych w Tanzanii oraz naczelnik Parku Narodowego Kilimandżaro.

Lualeni zdobyła szczyt drogą Machame Route.

3

PIERWSZA POLKA NA BIEGUNIE POŁUDNIOWYM

Małgorzata Wojtaczka
Biegun południowy
25.01.2017
69 dni

Małgorzata Wojtaczka została pierwszą Polką, która samotnie i bez asysty dotarła na geograficzny biegun
południowy Ziemi wędrując od krańca kontynentu Antarktydy. Łącznie to aż 1300 kilometrów! Jak dotąd
udało się to tylko kilku kobietom na świecie. Antarktyda to najzimniejszy, najsuchszy i najbardziej wietrzny

kontynent Ziemi.

4

NAJWIĘCEJ KIELISZKÓW DO WINA UTRZYMANYCH W DŁONI

Jan Jakimowicz
Kluczbork
28.01.2017
47 sztuk

Jan Jakimowicz to wicemistrz Polski kelnerów, którego dotychczasowy rekord wynosił 25 kieliszków.
Wydarzenie odbyło się w Kluczborku w ramach gali wręczenia nagród Plastry Miodu. W tym roku Jan
Jakimowicz został nominowany w kategorii „Promocja Powiatu”. Jak zapowiada nowy rekordzista, jego

następnym celem jest sięgniecie po rekord Guinnessa.

5

KOPNIĘCIA MAE GERI

Andrzej Piech
Wrocław
03.02.2017
589

Zadaniem pana Andrzeja było wykonanie jak największej liczby poprawnych kopnięć w przód w czasie
nie dłuższym niż 15 minut. Zgodnie z wytycznymi, ćwiczenie wykonywał pod czujnym okiem eksperta,
który nie tylko liczył ciosy, ale także czuwał nad prawidłowym przebiegiem wydarzenia. Pan Piech trenuje

karate od szesnastego roku życia.

6

NAJSZYBSZE ZAMONTOWANIE OKNA DACHOWEGO

Karol Mackowiak i Dawid Nowak
Poznań
08.02.2017
13 minut i 6 sekund

Wydarzenie odbyło się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich i było częścią otwartych zawodów
dekarskich Turbo Dekarz, których organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Dekarzy oraz firma Velux. Bicie
rekordu miało charakter konkursu, w którym udział wzięły dwie drużyny dwuosobowe. Zwycięska grupa była

lepsza od rywali o prawie 5 minut!

7

KONKURSY I OLIMPIADY Z FIZYKI

Marek Marczak
Kalisz
10.02.2017
30 osób

Pan Marek Marczak ustanowił Rekord Polski w kategorii „najwięcej tytułów laureatów ogólnopolskich
konkursów i olimpiad z fizyki uzyskanych przez uczniów pod kierunkiem jednego nauczyciela”. Jest
wielokrotnie nagradzanym nauczycielem dyplomowanym fizyki i ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej

ds. awansu zawodowego nauczycieli.

8

NAJWIĘKSZA WYSTAWA ZDJĘĆ ZAKOCHANYCH

Rybniczanie
Rybnik
11.02.2017
100 sztuk

Wydarzenie odbyło się podczas imprezy walentynkowej „Kocham Cię Rybko” w Rybniku. W programie
walentynkowych atrakcji znalazły się pokazy majoretek, konkurs na najlepsze walentynkowe wyznanie
miłosne, pokazy i warsztaty taneczne oraz koncerty gwiazd. Zakochani robili sobie zdjęcia w fotobudkach.

Następnie zdjęcia trafiały następnie na specjalnie na tę okazję przygotowaną ściankę.

9

ODDAWANIE KRWI – 3 LOKALIZACJE

Pilski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża
oraz Studenckie Koło Naukowe ESCULAP

Piła
14.02.2017
229 litrów i 179 mililitrów

Akcja odbywała się pod hasłem „Podaruj Serce. Oddaj Krew” i miała na celu zaangażowanie w szczytny cel jak
największej liczby osób. W sumie w akcji wzięło udział 521 osób. Oddanie krwi możliwe było w trzech
punktach w Pile: Oddział Terenowy RCKiK – 49 osób – 21,787 litrów, Młodzieżowy Dom Kultury – 262 osób –

114,086 litrów, Regionalne Centrum Kultury – 211 osób – 93,305 litrów.

10

NAJDŁUŻSZY ŁAŃCUCH ROZWINIĘCIA LICZBY PI

Fundacja mBanku
oraz Fundacja Dobra Sieć
Warszawa
14.03.2017
330 osób

Wydarzenie w Centrum Nauki Kopernik odbyło się z okazji Światowego Dnia Liczby Pi. Impreza była częścią
pikniku matematycznego dla beneficjentów trzeciej edycji programu grantowego „mPotęga”. Łączna długość
łańcucha wyniosła 149,7 m. Poprawność kolejnych cyfr w szeregu zweryfikował obecny na wydarzeniu

reprezentant Biura Rekordów.

11

NAJWIĘKSZA MAPA

Zespół Szkół Technicznych w Słupsku
oraz Wydawnictwo Meridian
Słupsk
21.03.2017
30,82 m²

Przyklejanie poszczególnych elementów zajęło kilkanaście godzin i zakończyło się uroczystością zaplanowaną
na dzień wagarowicza, na którą zaproszono między innymi prezydenta miasta, Roberta Biedronia
oraz przewodniczącą Rady Miasta, panią Beatę Chrzanowską. Rekordowy obraz ma wymiary 4,72 m

wysokości na 6,53 m szerokości.

12

NAJWIĘKSZA PIRAMIDA Z MONET

Włodzimierz Grozik
Wrocław
09.04.2017
65 141 sztuk

Kolekcja pana Włodzimierza powstawała w ciągu 5 lat. Wliczają się w nią głównie monety z czystego niklu,
takie jak franki francuskie czy guldeny holenderskie (sprzed euro). Monety do zbudowania piramidy ważyły
393,64 kg. Budowla składa się z 27 warstw. Pierwsza ma bok o długości 55 cm i 6 174 monet. Ostatnią

warstwę stanowi jeden słupek z 26 monetami.

13

NAJWIĘCEJ ODBIĆ PIŁKI SIATKOWEJ JEDEN PO DRUGIM

GKS GieKSa Katowice S.A.
Katowice
09.04.2017
170 razy

Wydarzenie odbyło się w katowickim Spodku podczas meczu GKS Katowice – ONICO AZS Politechnika
Warszawska. Pierwszą piłkę w ruch, która jednocześnie zapoczątkowało ustanawianie rekordu, puścił Piotr
Gruszka. Zgodnie z zasadami piłkę należało przebić na drugą stronę siatki sposobem dolnym

bez dopuszczenia by dotknęła podłoża.

14

NAJWIĘKSZA KOLEKCJA KIERATÓW KONNYCH

Alicja i Janusz Dramińscy
Sząbruk
28.04.2017
252 sztuki

„Dramiński” Kolekcja Zabytkowych Maszyn Rolniczych powstawała w ciągu 30 lat pod czujnym okiem Alicji
i Janusza Dramińskich. Tworzono ją z szacunku dla ciężkiej pracy rolników z poprzednich pokoleń
i bez korzystania z pomocy zewnętrznych organizacji i dotacji finansowych. Wiele z eksponatów ma więcej niż

100 lat.

15

NAJDŁUŻSZE ŁOWIENIE RYB BEZ PRZERWY

Centrum Wędkarstwa Morskiego „Pomorzanka” oraz
Sportowy Klub Wędkarstwa Morskiego Władek TEAM

Władysławowo
03.05.2017
240 godzin

W imprezie uczestniczyło łącznie 60 osób, podzielonych na 2-osobowe drużyny. Każdy wędkarz mógł
przystąpić do łowienia maksymalnie dwa razy. W rezultacie udało się złowić 281 ryb, które łączne ważyły
ponad 82 kg i mierzyły 84 m. Wszystkie złowione ryby zostały przekazane hospicjom w Pucku oraz Gdyni.

Ustanawianiu rekordu towarzyszyły prelekcje na temat fauny i flory Morza Bałtyckiego.

16

NAJDŁUŻSZY WĄŻ Z PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK

Gospoda w Dolinie
Wierzchoniów
07.05.2017
12 672 sztuk

Wydarzenie, które zorganizowano wraz z Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, było
ukoronowaniem akcji pod nazwą „Zakręcona Majówka”. Podczas trwania eventu 20% z rachunków
zapłaconych przez gości Gospody w Dolinie trafiło na konto hospicjum. Linia z nakrętek miała długość 403,5

metra.

17

NAJWIĘCEJ OSÓB ROBIĄCYCH PRZYSIADY JEDNOCZEŚNIE

Szkoła Wychowania Fizycznego i Sportu
UAM
Poznań
10.05.2017
2812 osób

Podczas corocznych Dni Sportu odbywających się na Morasku w Poznaniu studenci Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza ustanowili rekord Guinnessa w grupowym wykonywaniu przysiadów. Pomimo niesprzyjającej
aury, na wydarzeniu pojawiły się prawdziwe tłumy. Chociaż zdyskwalifikowanych zostało około 100 osób,

pozostałym udało się wykonać bezbłędnie przysiady przez regulaminową minutę.

18

NAJWIĘCEJ OSÓB ROZWIĄZUJĄCYCH ZADANIA
MATEMATYCZNE JEDNOCZEŚNIE

Uczniowie szkół w Lesznie
Leszno
12.05.2017
267 osób

Uczestnikami wydarzenia byli uczniowie szkół podstawowych nr 1, 7, 9, 12, 13 z Leszna oraz szkół
podstawowych z Pępowa, Kaczkowa i Lasocic, a także licealiści z Zespołu Szkół nr 2 w Lesznie. Czekały
na nich zadania o różnych stopniach trudności, dostosowane do poziomu ich wiedzy. Na rozwiązanie

wszystkich mieli trzy godziny.

19

NAJWIĘCEJ OSÓB JEDNOCZEŚNIE WYKONUJĄCYCH SELFIE

Pracownicy Grupy EFL
Ustrzyki Dolne
19.05.2017
240 osób

Wydarzenie miało miejsce w obiekcie „Arłamów Arena” przy Hotelu Arłamów. Przybyłe osoby ustawiły się w
sześciu sektorach i na znak wydany przez obecnego na miejscu przedstawiciela Biura Rekordów, przystąpiły
do wykonywania selfie. Zgodnie z wytycznymi uczestnicy mieli na wykonanie selfie 20 sekund. Na każdej

fotografii musiała być widoczna twarz uczestnika oraz kawałek ręki, w której trzymał telefon.

20

NAJWIĘCEJ OSÓB W KRAWATACH

Politechnika Opolska
oraz Zespół Szkół Ekonomicznych
Opole
19.05.2017
974 osoby

Wydarzenie odbyło się w ramach Dni Miasta Opola. Do wspólnego bicia rekordu dołączyli także uczniowie
opolskich szkół oraz przedszkolaki. Po zakończeniu liczenia uczestników, obecny na miejscu przedstawiciel
Biura Rekordów mógł z radością ogłosić nowy wynik i wręczyć organizatorom oficjalny certyfikat

potwierdzający ustanowienie rekordu.

21

NAJWIĘCEJ OSÓB TAŃCZĄCYCH UKŁAD CHOREOGRAFICZNY
DO PIOSENKI "CHOCOLATE CHOCO CHOCO"

Młodzieżowa Rada Miasta Lęborka
Lębork
19.05.2017
1384 osoby

Tancerzami byli przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
w Lęborku. Wydarzenie odbyło się na Placu Pokoju w Lęborku. Była to już kolejna próba ustanowienia
Rekordu Polski w tym mieście. Liczbę uczestników zweryfikował przybyły na wydarzenie reprezentant Biura

Rekordów.

22

NAJDŁUŻSZE PALENIE GUMY NA MOTOCYKLU

Maciej „DOP” Bielicki
oraz Game Over Cycles
Rzeszów
20.05.2017
4479,47 m

Maciej „DOP” Bielicki z ekipy Stunt Story, jedyny w kraju stunter wykonujący tricki na Harleyu, zasiadając
na motocyklu Street Rod dokonał rzeczy niezwykłej – palił gumę na odcinku mierzącym dokładnie 4479,47
metrów i tym samym ustanowił nowy rekord Guinnesa. Wydarzenie odbyło się w ramach pikniku

zorganizowanego przez rzeszowski salon GOC Harley-Davidson.

23

NAJDŁUŻSZA LINIA Z PASZTECIKÓW

Hotel i Restauracja Sulbin
Garwolin
21.05.2017
101,5 m

Wydarzenie odbyło się podczas Festiwalu Tradycji i Kultury Garwolina. Właściwa kategoria, w której zmagała
się załoga z Hotelu i Restauracji Sulbin, czyli Marek Rybacki, Katarzyna Żaczek, Małgorzata Kondej i Karol
Oliwa wraz z uczniami i uczennicami z Zespołu Szkół w Miętnem to najdłuższa linia z pasztecików ponieważ

w praktyce rekordowe danie zostało uformowane z kilkudziesięciu połączonych ze sobą elementów.

24

NAJWIĘKSZY DYSTANS NA ROWERZE STACJONARNYM

Urząd Miejski w Świdnicy
Świdnica
21.05.2017
1381,5 km

Wydarzenie, które odbyło się w Galerii Świdnickiej zorganizował Urząd Miejski w Świdnicy w ramach akcji
„Świdnica na rowery”, promującej aktywność i turystykę rowerową. Próba rozpoczęła się o godzinie 10
w sobotę i zakończyła dokładnie 24 godziny później. Na rowerze jechało łącznie 48 osób. Minimalny czas

pedałowania wynosił 10 minut, maksymalny natomiast 60.

25

PODBIJANIE PIŁKI NOŻNEJ

Klubu MKS Jantar Ustka oraz Miasto
Ustka
Ustka
27.05.2017
90 osób

Inspiracją do ustanowienia rekordu była chęć integracji mieszkańców Ustki oraz ustanowienie rekordu tak,
aby co roku, cyklicznie próbować go poprawić. Próba miała także na celu promocję klubu MKS Jantar Ustka
oraz miasta Ustka. Każdy z uczestników przez 10 sekund próbował podbijać piłkę. Wydarzenie

zorganizowano z okazji obchodów I Dnia Mieszkańca Ustki.

26

NAJWIĘKSZA GRA PLANSZOWA

Gdańska Szkoła Artystyczna
Gdańsk
01.06.2017
266 m²

Zmagania odbywały się w Centrum Handlowym Manhattan, a tematyką rozgrywki były historie morskie
i gdańskie. Planszówka była interaktywna i animowana przez kilkunastu artystów, Dzieci mogły między
innymi nakarmić rekiny, zapolować na wielką rybę, zbudować statek czy uratować rozbitków. By przejść całą

planszę należało wykazać się przede wszystkim zręcznością oraz wrażliwością na sztukę.

27

SGT. PEPPER’S

Radio Lublin
Lublin
01.06.2017
126 osób

Impreza odbyła się dokładnie w 50. rocznicę wydania najsłynniejszej płyty z obszaru muzyki rozrywkowej –
„Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” zespołu The Beatles. W wydarzeniu uczestniczyły m.in. orkiestry
z Bogdanki, Milejowa i Zespołu Szkół Komunikacyjnych w Lublinie, zespół Żuki i gitarzyści z lubelskich

zespołów oraz słuchacze Radia Lublin. Dyrygentem rekordowej orkiestry był kapelmistrz Roman Kurzępa.

28

NAJWIĘCEJ OSÓB TAŃCZĄCYCH BELGIJKĘ JEDNOCZEŚNIE

Młodzieżowa Rada Miasta Zamość
Zamość
01.06.2017
2798 osób

Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów Dnia Dziecka na Rynku Wielkim. Największą grupę tancerzy
stanowili lokalnych szkół, do których dołączyli między innymi radni, urzędnicy i nauczyciele. Dzięki słonecznej,
iście wakacyjnej pogodzie i wspaniałej atmosferze Zainteresowanie imprezą przerosło najśmielsze

oczekiwania organizatorów.

29

NAJWIĘCEJ OSÓB OTWIERAJĄCYCH BUTELKI

Coca Cola HBC Polska –
- Zespół Sprzedaży Region Północny
Łódź
02.06.2017
987 osób

Impreza miała na celu przede wszystkim zapewnienie mieszkańcom miasta dobrej zabawy w upalne dni
czerwca. Organizatorzy poprzez próbę ustanowienia Rekordu Polski chcieli także wspomóc lokalne domy
dziecka. Za każdego uczestnika wydarzenia organizator przekazywał jedną butelkę soku

owocowego przekazaną na cele charytatywne.

30

NAJWIĘKSZA LEKCJA ODDYCHANIA

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

Łódź
03.06.2017
162 osoby

Wydarzenie odbyło się w ramach pikniku pulmonologicznego, który poprowadził doktor nauk medycznych
Waldemar Kowalczyk. Każdy uczestnik na wejściu otrzymywał słomkę z przyklejona rękawiczką i taki zestaw
wykorzystywał później do nauki udrażniania pęcherzyków płucnych. Podczas lekcji poruszane były takie

tematy jak: sposoby rehabilitacji oddechowej, właściwy oddech oraz możliwości odkrztuszania.

31

NAJDŁUŻSZA SPIRALA Z KART DO GRY

Polski Związek Brydża Sportowego
Kraków
03.06.2017
4009,6 m

Wydarzenie zorganizowano z okazji dwudniowego happeningu „Bridge – smarter every game”. Młodzieży
wydano 40 000 kart oraz opracowywano strategię układania. Celowa była też liczba uczestników 52, czyli tyle
ile liczy talia kart do gry. Od początku szybko i sprawnie rozkładano karty i zabezpieczano przed

podmuchami wiatru przy pomocy taśm klejących.

32

NAJWIĘKSZE WARSZTATY TECHNICZNE

Mieszkańcy gminy Branice
Branice
04.06.2017
130 osób

Aby rekord zakończył się powodzeniem musiało wziąć w nim udział co najmniej sto osób, a warsztaty trwać
miały minimum 30 minut. Uczestników podzielono na grupy. Do każdej z nich przypisany został instruktor,
który miał za zadanie wyjaśnić techniki pracy z poszczególnymi materiałami, udzielać wskazówek

i koordynować pracę zespołu. Pod koniec zajęć każda grupa przedstawiła efekt swojej pracy.

33

NAJWIĘCEJ OSÓB PUSZCZAJĄCYCH BAŃKI MYDLANE
JEDNOCZEŚNIE

Mieszkańcy Bielska-Białej
Bielsko-Biała
04.06.2017
825 osób

Przed uczestnikami postawiono zadanie pokonania poprzedniego wyniku w tej samej kategorii, który wynosił
786 osób. Zgodnie z wytycznymi, każdy uczestnik musiał posiadać własny zestaw do baniek mydlanych,
a do wyniku zaliczano wyłącznie osoby produkujące małe bańki. Wydarzenie odbyło się w Parku Słowackiego

w ramach Pikniku Baniek Mydlanych.

34

NAJWIĘKSZY GARNEK ZUPY WIŚNIOWEJ

Jarosław Kłodziński oraz Janina Wasylka
Gdynia
04.06.2017
660 litrów

Wydarzenie na placu Grunwaldzkim w Gdyni, poza przyrządzeniem rekordowej potrawy miało jeszcze jeden,
ważny cel: zbiórkę pieniędzy na leczenie chorego na glejaka mózgu Mariusza Judyckiego, wiernego kibica Arki
Gdynia. Zgromadzeni na miejscu wolontariusze zbierali pieniądze do puszek w zamian oferując

mieszkańcom miasta solidną porcję przepysznej zupy wiśniowej.

35

NAJWIĘCEJ OSÓB W BUTACH NA OBCASACH W AUTOBUSIE

MZK Kędzierzyn Koźle
Kędzierzyn Koźle
04.06.2017
100 osób

Pomimo chwilowego oberwania chmury, kolejka do autobusu była naprawdę długa. Najmłodsze uczestniczki
miały kilka lat i o kilka numerów za duże szpilki, mimo to dumnie zasilały damskie szeregi. MZK zaprosił
wszystkie uczestniczki imprezy do przejażdżki po mieście najnowszym, nowoczesnym autobusem

przegubowym marki Mercedes Benz.

36

NAJWIĘCEJ OSÓB TAŃCZĄCYCH TANIEC LINIOWY COUNTRY
JEDNOCZEŚNIE

Mieszkańcy Skwierzyny
Skwierzyna
09.06.2017
693 osoby

Wydarzenie odbyło się w ramach zaplanowanych na cały weekend Dni Skwierzyny. W tym czasie mieszkańcy
mieli okazję uczestniczyć w zajęciach sportowych oraz koncertach. Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi
od Biura Rekordów, tancerze musieli posiadać elementy stroju kowbojskiego. Najczęstszym wyborem

mieszkańców okazała się koszula w kratę, a tuż za nią uplasował się klasyczny amerykański kapelusz.

37

NAJWIĘCEJ OSÓB GRAJĄCYCH NA TRĄBKACH
JEDNOCZEŚNIE

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji
Trąbki Wielkie
17.06.2017
92 osoby

Tłem dla próby ustanowienia Rekordu Polski były huczne obchody 13 Biesiady „Trąbki w Trąbkach” . Wszyscy
uczestnicy mieli przy sobie własne, profesjonalne instrumenty i perfekcyjnie wykonali hejnał gminy,
który trwał dokładnie 45 sekund. Całą, rekordowo wielką orkiestrą dyrygował prof. Igor Cecocho z Akademii

Muzycznej we Wrocławiu.

38

NAJWIĘCEJ OSÓB PRZEBRANYCH ZA DUCHY

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych
„Razem na Kresach”
Chełm
17.06.2017
258 osób

Głównym wydarzeniem, w ramach którego ustanawiano Rekord Polski był festyn „Miasto Dobrych Duchów”.
Festyn miał na celu pokazać Chełm jako przyjazne miasto, z pozytywną atmosferą. Podczas festynu
przeprowadzona została też zbiórka pieniędzy na leczenie jednego z uczniów chełmskiego, III LO – Rafała.

Do wspólnej akcji przyłączyło się także lokalne radio Bon Ton, które świętowało swoje 20-lecie.

39

NAJWIĘKSZA KOLEKCJA APARATÓW FOTOGRAFICZNYCH

Wiesław Borowski
Gmina Biskupiec
18.06.2017
1244 sztuki

Zanim kolekcję przeniesiono do Domu Pracy Twórczej „Sorboma”, trzymano ją w domu, w
wygospodarowanym specjalnie na tę potrzebę 20-metrowym pomieszczeniu. W kolekcji są nie tylko aparaty
zabytkowe, jak np. aparaty szpiegowskie, aparaty dwuobiektywowe lub harmonijkowe ale również eksponaty

bardziej nowoczesne, jak aparat – szminka.

40

NAJWIĘKSZE ZGROMADZENIE BRODACZY

Barber Shop Bydgoszcz
Bydgoszcz
18.06.2017
156 osób

Wydarzenie odbyło się na polanie Różopole w Parku Myślęcinek z okazji III Zlotu Brodaczy zainicjowanego
przez Barber Shop Bydgoszcz. Uczestnicy wymieniali doświadczenia związane z pielęgnacją oraz stylizacją
zarostu. Dla swoich gości organizatorzy wydarzenia przygotowali wiele atrakcji, w tym konkursy z nagrodami,

a także prezentację motocykli.

41

NAJWIĘKSZY BIEG W GUMOFILCACH

Mieszkańcy gminy Niedźwiedza
Niedźwiedza
18.06.2017
348 osób

Warunkiem wzięcia udziału w imprezie było założenie gumofilców, pokonanie w nich dystansu 100 metrów,
a następnie pozostanie w wyznaczonym obszarze, aż do zakończenia rekordu, tak aby niezależny obserwator
czuwający nad weryfikacją wytycznych mógł policzyć wszystkich zawodników. Wydarzenie odbyło się z okazji

organizowanego co roku pikniku dla mieszkańców gminy.

42

NAJWIĘKSZA LEKCJA SAMBY

Zakład Aktywności Zawodowej Zakład
Usług Pralniczych
Wodzisław Śląski
21.06.2017
272 osoby

Wydarzenie odbyło się na terenie ośrodka wypoczynkowego „Olza” z okazji Pikniku Integracyjnego Osób
Niepełnosprawnych zorganizowanego przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego oraz Stowarzyszenie ,,Radlińska Przystań”. Zadaniem uczestników była

nauka samby przez 30 minut pod okiem instruktorki tańca.

43

NAJWIĘCEJ OSÓB TRZYMAJĄCYCH WSTĘGĘ

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich
Strzelce Krajeńskie
22.06.2017
1655 osób

Akcja pod nazwą: „Łączą nas mury” odbyła się podczas Dni Miasta. Inspiracją dla ustanowienia rekordu
były zabytkowe mury miejskie, które zbudowano z kamienia w latach 1272-1290. Po całkowitej renowacji
mury nie tylko stanowią ważną wartość historyczną, ale i ozdobę dla miasta. Mury strzelczańskie mają 1640

m długości i oplatają teren Starego Miasta o powierzchni równej 24 ha.

44

NAJDŁUŻSZA LINIA Z ROWERÓW (STACJONARNA)

Powiat Płoński
Dziektarzewo
24.06.2017
181 sztuk

Wydarzenie odbyło się w ramach Marszu Gwiaździstego, promującego hasło „pieszo, konno, kajakiem,
rowerem przez powiat płoński”. Celem marszu jest promowanie turystyki regionalnej w powiecie
płońskim. Jego uczestnicy mogli w tym roku wybrać jedną z trzech zaproponowanych tras, wiodących

przez urokliwe zakątki gmin: Płońsk, Baboszewo i Sochocin.

45

NAJWIĘCEJ OSÓB DEKORUJĄCYCH PIERNICZKI

Mieszkańcy Barda wraz z Gośćmi
Bardo
24.06.2017
155 osób

Po około 70 latach zapomnienia w Bardzie na nowo odkryto tradycję wypiekania pierników. Stało się
tak dzięki miejscowemu pasjonatowi historii, panu Tomaszowi Karamonowi, który zagłębiając się w dzieje
miasteczka trafił na informacje o działających tu prężnie swego czasu piekarniach, w których powstawały

regionalne specjały. Co więcej, cieszyły się one uznaniem nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

46

NAJWIĘKSZY WZÓR Z NAKRĘTEK

Starostwo Powiatowe w Mielcu
Mielec
24.06.2017
109,58 m²

Wzorem, który ułożono z nakrętek był herb – trzymający tarczę biały gryf na czerwonym tle. Zbiórka ponad
tony nakrętek rozpoczęła się wiele tygodni wcześniej. Czasochłonne było też ich sortowanie. W układanie
rekordowego wzoru zaangażowanych było 25 osób. Zgodnie z wytycznymi nakrętki musiały być ułożone tak,

aby nie było pustych pól.

47

NAJWIĘKSZA MOZAIKA Z REGRANULATU

Stowarzyszenie Czysta Polska
Zakopane
01.07.2017
450,9 m2

Mozaika z regranulatu z przetworzonej folii przedstawiała godło Polski. Powstała na Górnej Równi Krupowej
w Zakopanem, gdzie zlokalizowana była baza wypadowa dla wolontariuszy zbierających śmieci ze szlaków
turystycznych. Akcję wsparli liczni partnerzy i sponsorzy, m.in. marka Jan Niezbędny i firma Geo Delta.

W 2017 roku zebranych śmieci było najmniej w porównaniu do lat ubiegłych – „zaledwie” 220 kg.

48

NAJWIĘCEJ OSÓB ĆWICZĄCYCH BURPEES JEDNOCZEŚNIE

Centrum Handlowe Plejada Sosnowiec
Sosnowiec
01.07.2017
110 osób

Motywem przewodnim organizatorów było pokazanie ludziom, przede wszystkim tym, którzy nie ćwiczyli
jeszcze burpees, że ruch to nie tylko zdrowie ale także świetna zabawa. Organizatorzy poza ustanowieniem
rekordu w burpees zaplanowali też zajęcia dla rodziców z dziećmi, ćwiczenia dla par i osób starszych

oraz specjalne treningi stworzone z myślą o rozwijaniu mięśni kręgosłupa i obręczy barkowej.

49

NAJWIĘKSZA PARADA SAMOCHODÓW HYBRYDOWYCH

PANEK S.A.
Warszawa
09.07.2017
339 samochodów

Całe wydarzenie, w ramach którego bito rekord Guinnessa zorganizowano z dużym rozmachem. Wszystko za
sprawą uruchomienia przez firmę PANEK S.A. pierwszego, unikatowego systemu car-sharingowego w
Warszawie. Tego lipcowego dnia na ulice stolicy wyjechało 300 nowych egzemplarzy Toyoty Yaris Hybrid, a

wraz z nimi uruchomiona została aplikacja pozwalająca wynajmować te hybrydowe auta na minuty.

50

NAJWIĘCEJ RYSUNKÓW W 24 GODZINY

Janusz Rosiński
Warszawa
14-15-07.2017
102 rysunki

Wydarzenie rozpoczęło się w piątek o godzinie 18 i zakończyło dokładnie 24 godziny później. Pana Janusza
przy pracy obserwowało łącznie 3 niezależnych świadków, przedstawicieli Biura Rekordów. Według zasad,
rysunki należało wykonać odręcznie, ołówkiem, na kartkach papieru o rozmiarze A4 lub większym. Kartki

musiały być zarysowane w całości, a każdy rysunek musiał przedstawiać rozpoznawalny obraz.

51

PODBIJANIE PIŁKI NOŻNEJ INDYWIDUALNIE

Dariusz Kołodziejczyk
Czeszewo
22.07.2017
3 godziny i 11 minut

Ustanowienie nowego Rekordu Polski w kategorii „Podbicie piłki nożnej 30 tysięcy razy w jak najkrótszym
czasie” odbyło się w Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym „U Kazia”. Przybyli na imprezę goście zapewniali
nie tylko wesołą atmosferę, ale także motywację i wsparcie dla podejmującego wyzwanie Dariusza. Pan

Kołodziejczyk natomiast odwdzięczył się widzom przygotowując dla nich pokaz sztuczek piłkarskich.

52

NAJWIĘCEJ OSÓB ŚPIEWAJĄCYCH PIOSENKĘ „KAROLINKA”

„Lato z Radiem” i mieszkańcy miasta
Gogolin
30.07.2017
4784 osoby

Gogolin to najmniejsze spośród miast, które zostały wybrane na gospodarzy „Lata z Radiem” w 2017. Kto
jednak spodziewał się niskiej frekwencji, grubo się pomylił! Tysiące mieszkańców i gości z okolicznych
miejscowości przybyło, aby na żywo wysłuchać koncertów w wykonaniu gwiazd. Wydarzenie

prowadzili dziennikarze Programu 1 Polskiego Radia – Marta Januszewska i Roman Czejarek.

53

NAJWIĘCEJ OSÓB TAŃCZĄCYCH MACARENĘ

Centrum Riviera
Gdynia
30.07.2017
181 osób

Organizator wydarzenia, Centrum Riviera, zaprosił do wspólnego tańca relaksujących się w niedzielne
popołudnie mieszkańców miasta oraz przybyłych nad polskie wybrzeże urlopowiczów z całego kraju.
Po skrupulatnym przeliczeniu wszystkich uczestników, obecny na wydarzeniu przedstawiciel Biura Rekordów

ogłosił wynik. Nowy Rekord Polski na najwięcej osób tańczących Macarenę jednocześnie wynosi 181!

54

NAJWIĘKSZY DYSTANS POKONANY KAJAKIEM NA RZECE
POD PRĄD

Robert Tomalski
Wołgowierchowyje
06.08.2017
3690 km

Ustanowienie Rekordu Polski na największy dystans pokonany kajakiem płynąc na rzece pod prąd
rozpoczęło się od tego, że znany podróżnik – Piotr Kuryło zawiózł Pana Roberta do miejscowości Wyszka nad
Morzem Kaspijskim. Tam zwodowano kajak pana Roberta i załadowano go prowiantem oraz niezbędnymi w

podróży rzeczami. 15 czerwca 2017 roku samotna wyprawa oficjalnie się rozpoczęła. Trwała 53 dni,

55

NAJDŁUŻSZY SZNUR

Mieszkańcy Elbląga
Elbląg
13.08.2017
180,01 m

Próba pobicia rekordu została podjęta na Wyspie Spichrzów, na nabrzeżu rzeki Elbląg, podczas IXedycji Międzynarodowego Festiwalu „Wikingowie z Truso w Elblągu”, który w tym roku odbył się w ramach
działań związanych z ogólnopolską inicjatywą pn.: „Rok Rzeki Wisły 2017”. W skręcaniu liny pomogła grupa

powroźników z Wieliczki.

56

NAJWIĘKSZA PORCJA GULASZU

Best Western Plus Hotel Podklasztorze
oraz Restauracja Miód i Wino
Sulejów
15.08.2017
1444 litry

Wydarzenie zorganizowano w ramach II Wakacyjnego Maratonu Imprez w Sulejowie. Zabawa rozpoczęła się
już w sobotę 12 sierpnia od rodzinnego pikniku motoryzacyjnego. W niedzielę na imprezowej scenie swoje
umiejętności zaprezentowało 14 wielbicieli muzyki klubowej,. Trzeciego dnia maratonu przyszła kolej

na zespół IRA. Zwieńczeniem długiego weekendu w Sulejowie była natomiast VII Biesiada Rodzinna.

57

NAJDŁUŻSZY PIERNIK

Miasto Jawor oraz Piekarnia i Cukiernia
MARTEX
Jawor
26.08.2017
51,4 m

Uroczyste obchody Święta Chleba i Piernika są kontynuacją Międzynarodowych Targów Chleba,
których początek sięga 1997 roku. Organizatorzy zmierzyli się z Rekordem Polski w tej samej kategorii już
trzeci raz z rzędu. Na 50-metrowym stole przed ratuszem pracownicy cukierni, przedstawiciele władz miasta

oraz goście z miast partnerskich Jawora, układali kolejno tace z piernikiem.

58

NURKOWANIE SŁUŻB MUNDUROWYCH

Wacław Lejko
Jezioro Garda
27.08.2017
249 m

Decyzja o ustanowieniu rekordu w nurkowaniu w obiegu otwartym zapadła z dwóch powodów. Pierwszym
była chęć przebicia własnego wyniku ustanowionego przez pana Wacława w tym samym akwenie zaledwie 2
miesiące wcześniej. Drugą myślą przyświecającą przyszłemu rekordziście była chęć pomocy

funkcjonariuszom policji i ich rodzinom, którzy z różnych powodów znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

59

NAJWIĘKSZY ZBIÓR AFORYZMÓW

Stanisław Kwiatkowski
Warszawa
06.09.2017
97530 pozycji

Aforyzmy zostały spisane w „Wielkiej Encyklopedii Przysłów, Aforyzmów i Złotych Myśli”. Pan Stanisław czerpał
wiedzę ze źródeł powstałych od czasów starożytności przez kulturę ludową aż do nowożytnych autorów,
piszących po hebrajsku, angielsku, francusku, a nawet chińsku. Tłem do ustanowienia rekordu były też prace

naszych noblistów Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej.

60

NAJWIĘKSZY OBRAZ Z KULEK BIBUŁY

Dom Pomocy Społecznej dla Osób
Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie

Lublin
07.09.2017
4,2 m²

Największa mozaika z bibuły ma 2 m szerokości i 2,1 m wysokości. Łącznie składa się z 136 500 kulek!
Inspiracją do ustanowienia rekordu była chęć zmotywowania osób niepełnosprawnych i starszych
do stworzenia czegoś nowego i wyjątkowego. Organizatorzy pragnęli by zarówno mieszkańcy jak i pracownicy

placówki bliżej się ze sobą poznali.

61

NAJWIĘCEJ KARMY DLA ZWIERZĄT ZEBRANEJ W MIESIĄC

Ceneo.pl
Wrocław
17.09.2017
23 519,5 kg

Wyjątkowość akcji polegała na tym, że bicie rekordu oparte było o zaangażowanie internautów i posiadaczy
smartfonów. Aby wesprzeć akcję i pomóc bezdomnym zwierzakom 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. W ten prosty sposób udało się zapełnić 77 050 misek.

62

NAJWIĘCEJ OSÓB GRAJĄCYCH JEDNOCZEŚNIE W "GĄSKI,
GĄSKI DO DOMU"

Miasto i Gmina Ostrzeszów
Ostrzeszów
17.09.2017
214 osób

Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi w Ostrzeszowie już po raz trzeci upłynął pod znakiem ustanawiania
nowego Rekordu Polski. W ubiegłych latach utworzono największy obraz gęsi z ubranych w odpowiednie
kolory uczniów oraz zorganizowano mistrzostwa w najszybszym jedzeniu babeczek z farszem. W tym roku

za cel obrano sobie rekordową grę w „Gąski, gąski do domu”.

63

NAJWIĘCEJ PIEROGÓW Z NADZIENIEM ULEPIONYCH W
CIĄGU GODZINY (INDYWIDUALNIE)

Beata Jasek
Iwkowa
17.09.2017
756 sztuk

Próba ustanowienia rekordu na najwięcej pierogów ulepionych w godzinę była częścią obchodów Święta
Suszonej Śliwki. Pomimo, że impreza w Iwkowej odbywa się cyklicznie już od 16 lat, gospodynie za każdym
razem przygotowują nowe, coraz ciekawsze potrawy, w których prym wiedzie śliwka. Jak podkreśla wójt

gminy, suszona śliwka to najsłynniejszy produkt z tego regionu i prawdziwa duma Iwkowej.

64

NAJWIĘCEJ UDERZEŃ SEIKEN JODAN TSUKI W CIĄGU 15
MINUT

Andrzej Piech
Wrocław
22.09.2017
870

Seiken jodan tsuki to technika uderzeń z ręki. Zgodnie z wytycznym, pan Piech na wykonanie rekordowej
liczby uderzeń miał dokładnie 15 minut. Nad prawidłowym przebiegiem wydarzenia czuwali wyznaczeni
przez Szefa Polskiej Federacji Karate instruktorzy. Ich zadaniem było weryfikowanie poprawności uderzeń

i czasu próby.

65

NAJWIĘKSZA MOZAIKA Z JABŁEK

Drawieński Park Narodowy
Drawnik nad Drawą
23.09.2017
9 m²

Mozaika przedstawiała wydrę oraz napis „Drawieński Park Narodowy”, ułożone z czerwonych jabłek,
na żółtym tle. Łącznie do rekordu wykorzystano 1464 jabłka (526 czerwonych i 938 żółtych). Piknik kulturowy
pod nazwą „Święto jabłka”, organizowany przez Drawieński Park Narodowy, doczekał się trzeciej edycji. Jak co

roku na uczestników wydarzenia czekało wiele atrakcji oraz wyśmienite potrawy z dodatkiem jabłek.

66

Największa mozaika z wizytówek (flaga)

Członkowie organizacji Young Presidents’
Organisation (YPO) Europe One

Kraków
23.092017
69,838 m2

Całkowita liczba wizytówek użytych do wykonania dwukolorowej mozaiki wyniosła 15 376 sztuk. Proces
mozolnego układania największej na świecie mozaiki z wizytówek był bardzo dokładnie rozplanowany.
W próbę pobicia rekordu Guinnessa, łącznie zaangażowane było pięćdziesiąt osób. Przy ośmiu

stołach członkowie organizacji YPO przyklejali wizytówki do dużych, kartonowych plansz.

67

NAJDŁUŻSZA LINIA Z JABŁEK

Szkoła Podstawowa im. Wicka Rogali
w Wielu
Wiele
30.09.2017
262 m

Imprezę w ramach Dni Szkoły zorganizowała Szkoła Podstawowa w Wielu wraz z pomocą Stowarzyszenia
Hamak oraz lokalnego Domu Kultury. W próbę zaangażowani byli przede wszystkim uczniowie wspierani
przez rodziców i nauczycieli. Jabłka układali zarówno najmłodsi, jak i najstarsi. Łącznie w linii znalazło się 3718

jabłek.

68

JEDZENIE PLACKÓW ZIEMNIACZANYCH

Gmina Borki
Olszewnica
30.09.2017
171 osób

Wydarzenie to odbyło się w ramach „Spotkań z Folklorem”, imprezy organizowanej w głównej mierze
przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich z okazji dokopin ziemniaka. Wśród dań z ziemniaka znalazły się m.in.:
placki ziemniaczane, knedle, pyzy, zupy i sałatki ziemniaczane. Wszystkie potrawy przygotowane zostały

przez członków Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi „Olszewiacy”.

69

NAJWIĘKSZE RISOTTO Z DYNIĄ

Powiat Krapkowicki
Krapkowice
01.10.2017
335 litrów

Festiwal dyni w Krapkowicach odbył się już po raz trzeci. Za przygotowanie rekordowego dania
odpowiedzialni byli Robert Trzaska i Paulina Nowak. Dynia jest szczególnie ważnym elementem na stole
każdej gospodyni w Krapkowicach. Podczas festiwalu można było spróbować między innymi placków z dynią,

ciastek, dżemów, klusek śląskich z dynią, zupy z dyni, a nawet lodów o smaku dyni z pestkami.

70

NAJWIĘKSZY PLON KUKURYDZY

Przedsiębiorstwo IGP Polska
Gościejewo
10.10.2017
11 ton i 149 kg

Zgodnie z wytycznymi plon musiał być zebrany z jednego hektara, czyli w tym wypadku było to dokładnie 48
rzędów o długości 279,72 m. Zgromadzeni na wydarzeniu goście mieli okazję wysłuchać krótkiej prezentacji
na temat odmian kukurydzy oferowanych przez organizatora, w tym także o pretendującej do rekordu

odmianie CODIGIP.

71

NAJWIĘKSZY CIĘŻAR PODNIESIONY PRZEZ 10-OSOBOWĄ
DRUŻYNĘ W CIĄGU 24 GODZIN

Ośrodek Impuls
Puszczykowo
14.10.2017
1845,35 ton

W próbie udział wzięli zawodnicy klubu fitness Impuls Puszczykowo w wieku od 20 do 57 lat: Jakub Soków,
Grzegorz Potrawiak, Marek Nowakowski, Jędrzej Nowakowski, Mateusz Czerniak, Ksawery Mielcarek, Ryszard
Zabrzewski, Marek Kucz, Konrad Radzikowski i Robert Sokół. Wydarzenie trwało dokładnie 24 godziny.

Zawodnicy wyciskali sztangę o wadze 50,787 kg.
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NAJDŁUŻSZY ŁAŃCUCH Z OSÓB Z ELEMENTAMI
ODBLASKOWYMI

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Wojsk
Ochrony Pogranicza
Białka Tatrzańska
16.10.2017
469 osób

Tłem wydarzenia był udział szkoły w VIII 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.
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NAJWIĘCEJ OSÓB TAŃCZĄCYCH CHA-CHĘ JEDNOCZEŚNIE

Studio Tańca Pasja
Koszalin
20.10.2017
352 osoby

Wydarzenie odbyło się na Hali Widowiskowo-Sportowej przy ulicy Śniadeckich w Koszalinie w ramach
Pucharu Regionów Polski Północnej oraz Grand Prix Polski w Tańcu Towarzyskim. Zabawę poprowadzili
Michał Piróg i Robert Rowiński. Zgodnie z wytycznymi taniec musiał trwać co najmniej 5 minut

i charakteryzować się odpowiednim stopniem zaawansowania.
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NAJWIĘCEJ KRZEWÓW POSADZONYCH W CIĄGU 24 GODZIN
W WIELU MIEJSCACH

Dotlenieni
Wrocław
21.10.2017
3295 sztuk

Do przeprowadzenia akcji wytypowano aż 22 różne lokalizacje we Wrocławiu. Wśród nich znalazły się między
innymi: Wrocławskie Zoo, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc,
oraz liczne wrocławskie przedszkola. W zbiorowym sadzeniu krzewów udział mogły wziąć także osoby spoza

Wrocławia, które uprzednio zgłosiły się do akcji poprzez odpowiedni formularz internetowy.
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NAJWIĘCEJ OSÓB GRAJĄCYCH NA FLAŻOLETACH

Gmina Miasta Puck oraz Szkoła
Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego
Puck
10.11.2017
166 osób

Regulamin wymagał, by gra na flażoletach trwała co najmniej 30 sekund. Uczniowie wywiązali się ze swojego
zadania znakomicie, wykonując utwór dwukrotnie w ciągu 42 sekund. Warto tez dodać, że większość
młodych muzyków znała melodię na pamięć i nie potrzebowała nut. Wybraną do rekordu melodią było

znane wszystkim „Sto lat”.
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NAJWIĘKSZA MOZAIKA Z PIANKI MODELARSKIEJ

Instytut Pamięci Narodowej
Szczecin
11.11.2017
560 m²

Ustanawianie rekordu było częścią akcji #mojaniepodległa organizowanej przez szczeciński oddział Instytutu
Pamięci Narodowej. Celem akcji było pokazanie za pomocą mediów społecznościowych za co Polacy kochają
swoją ojczyznę. W wydarzeniu wzięło udział kilkaset osób, pojawili się mieszkańcy Szczecina, uczniowie szkół

i przedszkoli z Prawobrzeża oraz przedstawiciele miasta.
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NAJWIĘCEJ OSÓB WYPUSZCZAJĄCYCH BALONY
JEDNOCZEŚNIE

Miasto Ruda Śląska
Ruda Śląska
11.11.2017
1280 osób

Wydarzenie odbyło się na rynku miejskim. Zgodnie z wytycznymi, każdy uczestnik wchodzący na teren bicia
rekordu musiał trzymać w ręce co najmniej jeden balon wypełniony helem. Celem organizatorów było
ustawienie przybyłych osób, w taki sposób, by wraz z białymi i czerwonymi balonami w rękach uformowali

wzór kokardy narodowej.
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NAJWIĘCEJ OSÓB PRZEBIJAJĄCYCH BALONY
JEDNOCZEŚNIE

Centrum Handlowym Auchan Białystok
Produkcyjna
Białystok
18.11.2017
232 osoby

Wydarzenie odbyło się z okazji 17. urodzin galerii. Wydarzenie rozpoczął pochód orkiestry z Wasilkowa, co
natychmiast wzbudziło zainteresowanie odwiedzających sklep. Każdy chętny do wzięcia udziału w próbie
ustanowienia rekordu otrzymał po dwa balony i pinezkę , po czym punktualnie o godzinie 12, na wyraźny

znak organizatora, jeden z balonów należało przekłuć.
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NAJWIĘCEJ OSÓB STYLIZUJĄCYCH SOBIE PAZNOKCIE
JEDNOCZEŚNIE

Vellp Professional Beauty Expert
Katowice
25.11.2017
103 osoby

Bicie rekordu miało miejsce podczas jednego z licznych wydarzeń odbywających się w ramach targów –
Nailpro Poland Competitions. Aby rekord mógł być oficjalnie uznany przez sędziego, każda stylizacja musiała
zostać wykonana indywidualnie, na sobie. Ponadto, każdy z uczestników zaopatrzony był w swoje własne,

profesjonalne narzędzia do pracy, takie jak: pilniczki, pędzle czy lampy.
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NAJWIĘCEJ OSÓB PSTRYKAJĄCYCH PALCAMI
JEDNOCZEŚNIE

Uczestnicy i Goście XXI Konferencji
Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej

Kielce
29.11.2017
584 osoby

Impreza odbyła się kieleckim w Centrum Kongresowym. Po zakończeniu oficjalnej części wieczoru Goście XXI
Konferencji KIKE wzięli udział w ustanowieniu rekordu. Zadaniem uczestników było synchroniczne strzelanie
palcami w rytm tej samej muzyki przez co najmniej jedną minutę. Utworem towarzyszącym był Marsz

Radetzky’ego.
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NAJWIĘCEJ OSÓB JEDZĄCYCH PIERNIKI

Mieszkańcy Miasta i Gminy Krzywiń
Krzywiń
03.12.2017
780 osób

Impreza odbyła się w ramach trwającego w tym czasie w Krzywiniu Świątecznego Jarmarku Pomysłów.
Lokalne piekarnie wyprodukowały specjalnie na ten dzień ponad 800 sztuk słodkości. Jarmark przebiegał
w bardzo radosnej atmosferze, mimo chłodnej, zimowej pogody. Bezpośrednio przed przystąpieniem

do próby ustanowienia Rekordu Polski mieszkańcy Krzywinia i okolic brali udział w Biegu Fartucha.
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NAJWIĘCEJ ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI NA
DANYM OBSZARZE

Miasto Stargard
Stargard
04.12.2017
24 obiekty na powierzchni 38,2 ha

Stargard, choć przez wielu niedoceniany i pomijany na turystycznej mapie, jest jednym z najstarszych miast
w Polsce i trzecim pod względem liczby ludności miastem w województwie zachodniopomorskim. Po długich
analizach, wspólnie z Biurem Rekordów wybrano kategorię „Najwięcej zabytkowych budynków i budowli

na danym obszarze”.
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CZYTANIE UTWORU ADAMA MICKIEWICZA (WIELE
LOKALIZACJI)

Uczniowie z gminy Siedlce
Gmina Siedlce
06.12.2017
569 osób

W biciu Rekordu Polski uczestniczyli uczniowie z: Zespołu Oświatowego w Żelkowie-Kolonii, Zespołu
Oświatowo-Wychowawczego w Strzale, Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Golicach oraz Szkoły
Podstawowej im. Płk. Leopolda Lisa-Kuli w Pruszynie. Wybraną do rekordu częścią utworu Adama

Mickiewicza została „Inwokacja”.
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NAJOSTRZEJSZA PIZZA

Pizzeria Al Forno
Kraków
06.12.2017
Carolina Reaper, Trinidad Scorpion
i Naga Yolokia
Składnikami najostrzejszej pizzy są przede wszystkim różne rodzaje papryki. Poza znaną wszystkim papryką
chili, jalapeno i pepperoni na pizzy znajdziemy także rekordzistki z najwyższych miejsc na skali Scoville’a –
paprykę Carolina Reaper, Trinidad Scorpion i Naga Yolokia. Zarówno papryka Carolina Reaper jak i Trinidad

Scorpion Butch T osiągają w granicach 1 500 000 jednostek na skali Scoville’a.
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NAJWIĘKSZA KONSTRUKCJA Z ELEMENTÓW GRY MISTAKOS

Piotr Jasik oraz Aleksander Kruczewski
Warszawa
09.12.2017
16 krzesełek

Wydarzenie odbyło się w ramach festiwalu „Rzuć kostką” – jedynego w swoim rodzaju spotkania Fanów Gier
Planszowych, zorganizowanego przez ekipę Game Troll TV. Zgodnie z wytycznymi, uczestnicy mieli trzy
podejścia na ułożenie jak największej liczby elementów na jednym krzesełku. Mistakos to gra zręcznościowa

polegająca na układaniu krzesełek w taki sposób, by nie dotknąć blatu lub nie strącić konstrukcji.
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NAJWIĘCEJ OSÓB JEDZĄCYCH JABŁKA JEDNOCZEŚNIE

Gmina Starachowice
Starachowice
15.12.2017
783 osoby

Wydarzenie odbyło się podczas Drugiego Bożonarodzeniowego Jarmarku w Starachowicach. Każdy
z uczestników otrzymał po jednym jabłku, które należało zjeść w ciągu maksymalnie 5 minut. Zgodnie
z wytycznymi, jedzenie owoców rozpoczęło się od głośnego sygnału dźwiękowego. Po zjedzeniu owocu

ogryzek należało wrzucić do kosza.
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NAJWIĘCEJ OSÓB PRZEBRANYCH ZA ANIOŁY

Kaliszanie
Kalisz
16.12.2017
531 osób

Mimo chłodnej, zimowej pogody, w tą grudniową sobotę na Rynku Głównym w Kaliszu zjawiło się dokładnie
o 131 aniołów więcej niż w zeszłym roku. Bicie Rekordu Polski, odbyło się już tradycyjnie podczas Wigilii
na Kaliskim Rynku. Podczas szóstej edycji imprezy prowadzona była zbiórka pieniędzy dla piątki

podopiecznych fundacji Bread of Life –Julki, Eliasza, Mai, Julki i Leny.
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NAJWIĘCEJ LISTÓW NAPISANYCH DO ŚW. MIKOŁAJA W
MIESIĄC

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Polanika
w Kompleksie Świętokrzyska Polana

Chrusty
17.12.2017
9044 listy

Zaczynając od 17 listopada 2017 roku każdy chętny miał możliwość przyczynić się do akcji poprzez wysłanie
listu do Św. Mikołaja. Aby list został zaliczony, należało go napisać odręcznie, wskazać jedno świąteczne
życzenie i zaadresować do Św. Mikołaja. Finał akcji odbył się dokładnie miesiąc później. Spośród wszystkich

nadesłanych listów zostały wybrane dziesięć, z których marzenia zostały spełnione przez Św. Mikołaja.
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NAJWIĘKSZY WZÓR Z SAMOCHODÓW HYBRYDOWYCH

Firma EASYSHARE
Poznań
19.12.2017
50 samochodów

Za koncepcję i realizację projektu wzoru z samochodów odpowiedzialna była Agencja Goody Agency . W dniu
rekordu pracownicy tej firmy od rana ustawiali ekologiczne samochody tak, aby przypominały kształt
świątecznej choinki. Na sygnał organizatora włączono oświetlenie oraz uruchomiono drona, za pomocą

którego można było z góry podziwiać pięknie świecącą się samochodową choinkę.
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