


NAJWIĘKSZA LEKCJA SPINNINGU

Rekord ustanowiono w ramach 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczestnicy wydarzenia

pokonywali na rowerach kilometry, wylewali z siebie siódme poty, jechali po rekord… i dojechali! Dobra

muzyka, wspólne śpiewy i okrzyki motywacyjne zagrzewały mieszkańców Szczecina do zdobycia rekordu.

Serwis Mobil Sp. z o.o.

Szczecin

14 stycznia 2018

143 osoby
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https://biurorekordow.pl/najwieksza-lekcja-spinningu/
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NAJWIĘCEJ OSÓB TAŃCZĄCYCH POLONEZA

Bicie Rekordu Polski odbywało się pod hasłem “Tradycja to piękno, które chronimy, a nie więzy, które nas

krępują”. Całe wydarzenie przebiegało w niezwykle podniosłej atmosferze. Mimo chłodnej styczniowej

pogody, polonez odtańczony został bardzo energicznie.

Zespół Szkół im. Władysława 

Szybińskiego w Cieszynie

Cieszyn

26 stycznia 2018

1 032 osoby

https://biurorekordow.pl/rekord-polski-w-tanczeniu-poloneza/
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NAJWIĘCEJ OSÓB MALUJĄCYCH SOBIE USTA

Rekord ustanowiono podczas trzeciej edycji targów urody Meet My Make Up w łódzkiej Manufakturze.

Podczas wydarzenia znane blogerki urodowe i znawczynie branży kosmetycznej z całej Polski dopingowały

uczestników rekordu. Każda osoba dostała od organizatorów narzędzia niezbędne do ustanowienia rekordu

– szminkę oraz lusterko. Rekord udało się ustanowić w fantastycznej atmosferze.

APSYS Management Sp. z o.o. 

Łódź

3 marca 2018

367 osób

https://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-malujacych-sobie-usta-jednoczesnie-rekord-polski/
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NAJDŁUŻSZA LEKCJA ZUMBY FITNESS

Bicie tego rekordu było związane z uroczystymi obchodami 660 urodzin miasta Będzin, stąd też wynik

maratonu wynoszący dokładnie 660 minut. Atmosfera podczas wydarzenia była wyjątkowo pozytywna

i energiczna, a ćwiczyły zarówno osobymłode jak i starsze.

Urząd Miejski w Będzinie

Będzin

10 marca 2018

11 godzin 5 minut

https://biurorekordow.pl/najdluzsza-lekcja-zumby-rekord-polski/
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NAJDŁUŻSZY MARATON UDERZANIA W WOREK TRENINGOWY

Całe wydarzenie miało charakter sztafety i polegało na tym, że kolejne osoby podchodziły do worka

indywidualnie. Ustanawianie rekordu rozpoczęło się tuż po godzinie 8 rano, gdy w worek treningowy zaczął

uderzać niespełna dziewięcioletni uczeń szkoły podstawowej. Co ciekawe, najstarszy uczestnik zawodów miał

63 lata, a najdłuższa sesja jednej osoby trwała aż 75 minut.

Centrum Treningu Personalnego

Jungle Gym

Łódź

10 marca 2018

15 godzin

https://biurorekordow.pl/najdluzszy-maraton-uderzania-w-worek-treningowy/
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NAJDŁUŻSZY ŁAŃCUCH ROZWINIĘCIA LICZBY PI
(rekord Guinnessa)

Organizatorom całego przedsięwzięcia przyświecała idea, aby myśleć o matematyce, jako o królowej nauk,

nie tylko od święta. Chodziło o pokazanie, że matematyka jest wszechobecna w życiu każdego z nas i należy

ją oswajać, a także zafascynować nią dzieci i młodzież.

Fundacja mBank

Warszawa

14 marca 2018

627 osób

https://biurorekordow.pl/liczba-pi-rekord-guinnessa/
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NAJCIĘŻSZE KURZE JAJKO

Gdy tylko Państwo Alicja i Mirosław Fojtowie znaleźli unikatowe jajko w swoim kurniku, postanowili o tym

niezwłocznie poinformować nasz zespół. Najcięższe jajko w Polsce jest aż trzykrotnie większe od zwykłego,

gdyż zazwyczaj waga standardowego jajka nie przekracza 100 gram.

Alicja Fojt

Cieszków

6 kwietnia 2018

0,211 kg

https://biurorekordow.pl/najwieksze-i-najmniejsze-jajko/


9

NAJWIĘKSZA LEKCJA PIŁKI NOŻNEJ
(rekord Guinnessa)

Co to były za emocje! Do udziału w rekordowym przedsięwzięciu zaproszono wszystkie dzieci, które chciały

pograć w piłkę nożną na murawie słynnego poznańskiego stadionu. Instrukcje krok po kroku wydawał znany

piłkarz pierwszego składu Lecha Poznań – Łukasz Trałka.

KKS Lech Poznań

Poznań

8 kwietnia 2018

705 osób

https://biurorekordow.pl/najwieksza-lekcja-pilki-noznej-rekord-guinnessa/
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NAJWIĘKSZA LEKCJA ŚMIECHOJOGI

Śmiech to zdrowie, a joga, to jeszcze więcej zdrowia. Co zatem może wyniknąć z połączenia tych dwóch

rzeczy? Tylko coś bardzo dobrego. O ile joga jako dyscyplina sportowa jest bardzo popularna zarówno w

Polsce jak i na świecie, tak o jodze śmiechu słyszał już mało kto. Próby pobicia Rekordu Polski podjęto się

właśnie w celu spopularyzowania tej mało znanej dyscypliny.

JBB International Sp. z o.o.

Warszawa

21 kwietnia 2018

572 osoby

https://biurorekordow.pl/najwieksza-lekcja-smiechojogi/
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NAJWIĘCEJ ROŚLIN POSADZONYCH W CIĄGU 24 GODZIN 
W WIELU LOKALIZACJACH

To była kolejna ogólnopolska akcja „zazieleniania” miast, podjęta przez Fundację Rozwój i Dotlenieni.org.

Nasadzenia zbiorowe były prowadzone w przedszkolach, szkołach, na uniwersytetach, w szpitalach, urzędach

miast i domach pomocy społecznej w największych polskich miastach. Dodatkowo, osoby z całego kraju

mogły indywidualnie przesyłać zdjęcia, ukazujące zasadzone przez nie w tym dniu nowe rośliny.

Fundacja Rozwój

Cała Polska

27 kwietnia 2018

10 921 nasadzeń

https://biurorekordow.pl/sadzenie-roslin-w-wielu-miejscach-rekord-polski/
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NAJDŁUŻSZY ŁAŃCUCH Z PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK

Do stworzenia łańcucha wykorzystano 227 974 sztuk nakrętek o łącznej wadze 421 kg. Za przygotowanie

łańcucha odpowiadało 9 pracowników organizatora akcji – Referatu Ochrony Środowiska (obecnie:

Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu). Przygotowanie łańcucha, czyli połączenie

wcześniej powstałych kawałków łańcucha, zajęło aż 10 pełnych godzin.

Urząd Miejski w Elblągu

Elbląg

27 kwietnia 2018

2 393,59 m

https://biurorekordow.pl/najdluzszy-lancuch-z-plastikowych-nakretek-rekord-polski/
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NAJDŁUŻSZA DOMÓWKA

Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia była firma Zab Zab, która niedawno debiutowała w Polsce ze swoją

innowacyjną aplikacją mobilną pozwalającą na organizowanie domówek w dowolnej lokalizacji oraz

zapraszanie na nie bliższych i dalszych znajomych. Inspiracją do ustanowienia rekordu była chęć zrobienia

czegoś wyjątkowego w zakresie imprezowania, czegoś, czego nikt inny jeszcze nie dokonał.

ZAB ZAB Sp z o.o.

Poznań

29 kwietnia 2018 

30 godzin

https://biurorekordow.pl/najdluzsza-domowka-rekord-polski/
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NAJWIĘCEJ OSÓB TAŃCZĄCYCH POLONEZA 
(rekord Guinnessa)

Nikt na świecie nie tańczy poloneza lepiej niż Polacy! Udowodnili to mieszkańcy Słupcy, którzy pobili oficjalny

rekord Guinnessa! W próbie bicia rekordu wzięli udział zarówno najmłodsi uczestnicy ze szkół podstawowych

jak i seniorzy. Dzięki wyjątkowej oprawie, między innymi wykorzystaniu tradycyjnych strojów ludowych,

polonez zatańczony w Słupcy miał wyjątkowo podniosły charakter.

Urząd Miasta w Słupcy

Słupca

29 kwietnia 2018

588 osób

https://biurorekordow.pl/rekord-guinnessa-w-tancu-poloneza/
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NAJDŁUŻSZA LINIA Z WĘDEK

Pomysł ustanowienia rekordu związanego z wędkami wziął się od wspólnej pasji lokalnego społeczeństwa we

Władysławowie, zgromadzonego wokół klubu wędkarskiego Władek Team. To właśnie miejscowi rybacy

i wędkarze, którzy na co dzień chętnie wędkują, wpadli na pomysł, aby zaprezentować wszystkie używane

wędki w jednym miejscu. To zadanie udało się, w iście rekordowym stylu!

Urząd Miasta Władysławowa, Władek 

Team, Grzegorz Turski Willa Pomorzanka

Władysławowo

1 maja 2018

1 067 wędek

https://biurorekordow.pl/najdluzsza-linia-z-wedek-rekord-polski/
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NAJWIĘKSZY DYSTANS POKONANY BOSO W CIĄGU 24 GODZIN

Z okazji Dnia Flagi przy stadionie Energa w Gdańsku odbył się Piknik, którego główną atrakcją był

charytatywny, rekordowy bieg. Celem biegu, podczas którego Paweł Mej pobił Rekord Polski była zbiórka

pieniędzy na rehabilitację jednego z podopiecznych Fundacji Złotowianka – Arturka Rosy.

Paweł Mej

Gdańsk

2 maja 2018

94,410 km

https://biurorekordow.pl/najwiekszy-dystans-pokonany-boso-rekord-polski/
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NAJDŁUŻSZA FLAGA POLSKI

Najdłuższa flaga Polski rozciągała się od Bramy Floriańskiej, przez Krakowski Rynek, aż do Wawelu. Do

podtrzymywania najdłuższej biało-czerwonej flagi na całej trasie przyłączyli się Wojewoda Małopolski oraz

przechodnie, turyści i mieszkańcy Krakowa, którzy także chcieli wziąć udział w narodowej inicjatywie. Bardzo

dobrze, że było ich aż tylu, ponieważ flaga ważyła ponad tonę!

Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew Krakowska

Kraków

2 maja 2018

2 057,70 m

https://biurorekordow.pl/najdluzsza-flaga-polski/
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NAJWIĘCEJ OSÓB CZYTAJĄCYCH FRAGMENT 
LEGENDY REGIONALNEJ

Próba pobicia Rekordu Polski została zorganizowana w ramach Tygodnia Bibliotek. Ponadto, inspiracją do

przeprowadzenia rekordowego wydarzenia była chęć uczczenia w nietuzinkowy i oryginalny sposób

Jubileuszu 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach.

Miejska Biblioteka Publiczna w 

Gryficach

Gryfice

7 maja 2018

562 osoby

https://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-czytajacych-fragment-legendy-regionalnej-rekord-polski/
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NAJWIĘKSZY RYSUNEK WYKONANY KREDĄ

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów Wydziału Chemii przy

współpracy z Wydziałem Chemii, Uniwersytetem Jagiellońskim i miastem Kraków. Bicie Rekordu Polski było

związane z odbywającymi się w dniach 11-12. maja obchodami Święta Uniwersytetu Jagiellońskiego

połączonego w 2018 roku z uroczystym otwarciem Kampusu UJ.

Wydział Chemii Uniwersytetu

Jagiellońskiego

Kraków

10 maja 2018

4 500 m²

https://biurorekordow.pl/najwiekszy-obraz-kreda-rekord-polski/
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NAJWIĘKSZY DYSTANS NA ROWERZE STACJONARNYM

Bicie rekordu przebiegło bez żadnych komplikacji, a nad prawidłowym przebiegiem próby cały czas czuwali

sędziowie z Fitness World Galeria Świdnicka oraz ze Świdnickiej Grupy Biegowej. Sędziowie byli doskonale

przygotowani do swojej pracy – znali specyfikę zajęć fitness oraz urządzeń do ćwiczeń. W rekordowym

maratonie udział wzięło 46 osób.

Gmina Miasto Świdnica

Świdnica

13 maja 2018

1 416,80 km

https://biurorekordow.pl/najwiekszy-dystans-rowerze-stacjonarnym/
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NAJWIĘKSZY DYSTANS NA BIEŻNI ELEKTRYCZNEJ

Bicie Rekordu Polski nie było celem samym w sobie. Każdy przebyty przez uczestników kilometr został

przemnożony przez symboliczną złotówkę i uzbierana w ten sposób kwota zasiliła konto Polskiego

Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Świdnicy. Zebrana kwota

została przeznaczona na zakup specjalistycznego roweru.

Gmina Miasto Świdnica

Świdnica

13 maja 2018

296,32 km

https://biurorekordow.pl/najwiekszy-dystans-na-biezni-elektrycznej/
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NAJWIĘKSZA ORKIESTRA DZWONKÓW ROWEROWYCH

Punktualnie o godzinie 15:00 rozpoczął się największy koncert orkiestry złożonej wyłącznie z dzwonków

rowerowych. Dyrygent Tomasz Gołębiewski energicznymi ruchami dyrygował całą orkiestrą. Melodia,

która niosła się po rynku Manufaktury była dobrze rozpoznawalna i zagrana bardzo czysto.

APSYS Management Sp. z o.o.

Łódź 

13 maja 2018

215 osób

https://biurorekordow.pl/najwieksza-orkiestra-dzwonkow-rowerowych-rekord-polski/
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NAJWIĘKSZA LEKCJA MATEMATYKI
(rekord Guinnessa)

Inspiracją do pobicia rekordu Guinnessa na największą lekcję matematyki była chęć zainteresowania

młodzieży szkolnej matematyką i pokazanie, że matematyka wcale nie musi być nudna. Rekordowa lekcja

pokazała uczniom, że matematyki można uczyć się w niestandardowy, ciekawy i przyjemny sposób.

Szkoła Podstawowa nr 13 w Lesznie

Leszno

15 maja 2018

4 598 osób

https://biurorekordow.pl/najwieksza-lekcja-matematyki-rekord-guinnessa/
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NAJWYŻSZA WIEŻA Z PACZEK PAPIEROSÓW

Ułożenie rekordowej konstrukcji zajęło wszystkim osobom dokładnie jedną godzinę i dwadzieścia minut. Do

zbudowania rekordowej wieży wykorzystano 5193 paczki papierosów wyprodukowanych przez British

American Tobacco. Rekordowe wydarzenie miało charakter zamknięty, a wstęp na teren imprezy mieli

wyłącznie pracownicy znanego koncernu tytoniowego.

British American Tobacco 

Augustów 

18 maja 2018

2,20 m

https://biurorekordow.pl/najwyzsza-wieza-z-paczek-papierosow-rekord-polski/
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NAJWIĘCEJ LAT SPĘDZONYCH POD RESPIRATOREM

Inspiracją do zgłoszenia rekordu do Biura Rekordów były rozważania na temat tego, czy w Polsce są inne

osoby dłużej żyjące w sposób biologicznie nienaturalny pod respiratorem z urazem kręgosłupa szyjnego.

Okazało się, że Janusz Świtaj jest wyjątkowy. Rekordzista pasjonuje się na co dzień podróżowaniem

i fotografią, a w wolnej chwili lubi obejrzeć dobry film.

Janusz Świtaj

Jastrzębie-Zdrój

18 maja 2018

25 lat

https://biurorekordow.pl/najdluzszy-okres-czasu-spedzony-pod-respiratorem/
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NAJDŁUŻSZY MARATON STRZYŻENIA WŁOSÓW GRUPOWO

Celem rekordowego strzyżenia było zebranie środków na pomoc chorej koleżance – Agacie Turek, która

wymaga rehabilitacji. Przez cały czas rekordu, dwoje doświadczonych fryzjerów: Josef Muhammed Yusuf

i Marek Kowal nieustannie, z kilkoma krótkimi przerwami, w dzień i w nocy strzygło zarówno kobiety jak

i mężczyzn. Wybór fryzury należał do klientów.

Academy of Art and Knowledge

Szczecin

19 maja 2018

26 godzin

https://biurorekordow.pl/najdluzszy-maraton-strzyzenia-wlosow-grupowo/
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NAJWIĘKSZY TORT BEZOWY

Do przygotowania największej bezy wykorzystano: 600 białek, 48 kg cukru i 120 gramów (1 szklanka) soli. Krem składał

się ze 100 kg sera, 7 kg cukru pudru, 1,5 kg cukru wanilinowego i 20 l śmietany oraz 127 kg owoców, w tym m.in.:

ananasów, arbuzów, gruszek, winogron i kiwi. Łącznie, na rekordowy tort bezowy, zużyto 102 blaty bezowe o

wymiarach 29 cm x 48 cm. Na każdą warstwę wykorzystano około 25 blatów bezowych.

Hotel & Restauracja SULBIN

Garwolin

20 maja 2018

231 kg

https://biurorekordow.pl/najwieksza-beza-rekord-polski/
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NAJDŁUŻSZY ŁAŃCUCH Z OSÓB Z ELEMENTAMI ODBLASKOWYMI 

Bicie rekordu było związane z akcją Bezpieczny Odblask, podczas której przeprowadzono serię spotkań

edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na drodze dzieci oraz seniorów. W tworzenie rekordowego

łańcucha osób z elementami odblaskowymi aktywnie włączyli się uczniowie piekarskich szkół podstawowych

i ich nauczyciele, a także seniorzy działający aktywnie na terenie miasta.

Fundacja "Możesz Lepiej”

Piekary Śląskie

24 maja 2018

1 388 osób

https://biurorekordow.pl/najdluzszy-lancuch-osob-elementami-odblaskowymi-rekord-polski/
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NAJWIĘCEJ OSÓB ŚPIEWAJĄCYCH PIOSENKĘ ROZRYWKOWĄ

Na Placu Adama Mickiewicza panowała radosna atmosfera. Przed rozpoczęciem oficjalnej próby studenci w

najróżniejszych przebraniach rozgrzewali swoje głosy, powtarzali tekst piosenki i układali kroki taneczne.

Ostatecznie, w rekordowym stylu zaśpiewali przebój Krzysztofa Krawczyka “Chciałem być”. Byłomagicznie!

Fundacja Jeden Uniwersytet

Poznań

24 maja 2018

2 096 osób

https://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-spiewajacych-piosenke-rozrywkowa/
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NAJDŁUŻSZA SZTAFETA PŁYWACKA W CIĄGU 24 GODZIN

Przez cały czas trwania próby pływaków dopingowali wierni kibice. Szczególnie dużą dawkę wsparcia

sportowcy otrzymali w ostatnich godzinach rekordu, kiedy to zebrała się największa liczba osób. Na

wydarzeniu była obecna sędzina Biura Rekordów, która dopilnowała, by bicie rekordu przebiegło zgodnie

z ustalonymi wytycznymi.

Centrum Kształcenia Sportowego          

w Szczecinie

Szczecin

25 maja 2018

419,450 km

https://biurorekordow.pl/najdluzsza-sztafeta-plywacka-w-ciagu-24-godzin-rekord-polski/
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NAJWIĘKSZA MOZAIKA UŁOŻONA Z LUDZI

Głównym celem całego przedsięwzięcia było promowanie obszaru Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Ponadto,

rok 2018 został ogłoszony przez Radę Miejską w Głuchołazach rokiem Orderu Uśmiechu. To właśnie w tym

mieście, dokładnie 50 lat temu, wówczas 9-letnia mieszkanka tego miasta Ewa Chrobak wygrała ogólnopolski

konkurs na projekt Orderu Uśmiechu.

Gmina Głuchołazy

Głuchołazy

25 maja 2018

1 024 osoby

https://biurorekordow.pl/najwieksza-mozaika-ulozona-z-ludzi-rekord-polski/
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NAJWIĘCEJ OSÓB WYKONUJĄCYCH RZUTY KARNE

Wydarzenie odbyło się z okazji Dnia Mieszkańca w Ustce. Bicie rekordu miało miejsce na terenie Ośrodka

Sportu i Rekreacji. Gospodarzem i organizatorem całego przedsięwzięcia był Miejski Klub Sportowy Jantar

Ustka. Inspiracją do ustanowienia tegorocznego rekordu była chęć wspólnej zabawy między uczestnikami

klubu amieszkańcami Ustki.

MKS Jantar Ustka

Ustka

26 maja 2018

162 osoby

https://biurorekordow.pl/strzelanie-rzutow-karnych-rekord-polski/
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NAJWIĘCEJ OSÓB ŚPIEWAJĄCYCH PIEŚŃ PATRIOTYCZNĄ

Bicie Rekordu Polski było elementem Wielkiego Koncertu Plenerowego Chórów i Orkiestr Dętych OSP. Tego

dnia mieszkańcy licznie pojawiali się na placu św. Józefa w Kaliszu, aby wysłuchać koncertu oraz zjednoczyć

się we wspólnym śpiewaniu. Data wydarzenia nie była przypadkowa. W 2018 roku przypada 100. rocznica

odzyskania przez Polskę Niepodległości, a także 110. rocznica napisania „Roty” przez Marię Konopnicką.

Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Kalisz

27 maja 2018

1 044 osoby

https://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-spiewajacych-piesn-patriotyczna-rekord-polski/
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NAJWIĘCEJ OSÓB TAŃCZĄCYCH KACZUCHY

Zaangażowanie mieszkańców Leszna było ogromne, nie było zatem wątpliwości, że rekord został

ustanowiony. Po upływie regulaminowych pięciu minut, pod Stadionem Unii Leszno rozległy się okrzyki

radości i głośne oklaski. “Kaczuchy” tańczyli wszyscy – młodsi i starsi. Liczyła się wspólna dobra zabawa.

Unia Leszno S.S.A.

Leszno

27 maja 2018

245 osób

https://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-tanczacych-kaczuchy-rekord-polski/
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NAJDŁUŻSZY DYSTANS W BUTACH KANGOO (SZTAFETA)

W ramach obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim,

placówka edukacyjna podjęła się pierwszej w Polsce próby ustanowienia Rekordu Polski na najdłuższy

dystans przebiegnięty w butach Kangoo w sztafecie. Wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem,

dzięki czemu rekord został ustanowiony bez większych przeszkód.

Zespół Szkół Ekonomicznych w 

Wodzisławiu Śląskim

Wodzisław Śląski

29 maja 2018

60,265 km

https://biurorekordow.pl/najdluzszy-dystans-w-butach-kangoo-sztafeta-rekord-polski/
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NAJWIĘCEJ OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SLIME

Przed rozpoczęciem stworzenia rekordowego gluta Slime wszystkie składniki niezbędne do jego wykonania

zostały zważone, a naczynie, w którym była przygotowywana masa, zmierzone. Do wykonania Slime’a użyto

między innymi: kleju PVA, pianki do golenia, płynu do prania tkanin i barwników spożywczych. Przygotowanie

gluta Slime zajęło uczestnikom około 50 minut.

Uniwersytet Dziecięcy UMCS

Lublin

2 czerwca 2018

333 osoby

https://biurorekordow.pl/glut-slime-rekordy-polski/
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NAJWIĘKSZY SLIME

Największy Slime w Polsce przygotowywany był w dmuchanym basenie o wymiarach 122 cm x 25 cm

oraz średnicy 48 cm. Organizatorzy oraz najmłodsi i starsi uczestnicy wydarzenia podkreślają, że podczas

całego procesu przygotowywania rekordowego gluta Slime chodziło nie tylko o samo pobicie rekordu,

ale przede wszystkim o wspaniałą zabawę i udaną pracę zespołową.

Uniwersytet Dziecięcy UMCS

Lublin

2 czerwca 2018

97,4 kg

https://biurorekordow.pl/glut-slime-rekordy-polski/
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NAJWIĘCEJ STRZAŁÓW ODDANYCH NA BRAMKĘ HOKEJOWĄ 
POD RZĄD

Wydarzenie odbyło się z okazji 10-lecia istnienia Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. Ponadto,

w ramach wydarzenia, świętowany był Gminny Dzień Dziecka. Bicie rekordu zainicjował przedstawiciel

Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, natomiast pierwszym obrońcą gąsawskiej bramki

hokejowej został przedstawiciel Gminy Gąsawa.

Lokalna Grupa Działania Pałuki -

Wspólna Sprawa

Gąsawa

2 czerwca 2018

110 strzałów

https://biurorekordow.pl/strzaly-hokejowe-rekord-polski/
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NAJWIĘCEJ STRZAŁÓW NA BRAMKĘ HOKEJOWĄ 
OBRONIONYCH POD RZĄD

Atmosfera na boisku była gorąca nie tylko przez upalną aurę pogodową, ale także ze względu na ogromną

chęć zapisania się na kartach Księgi Rekordów przez uczestników wydarzenia. W ciągu godziny drużyny

dzielnie walczyły o tytuł rekordzisty. Na miejscu była obecna sędzina z Biura Rekordów, która nadzorowała

przebieg całej próby i pilnowała, by każdy uczestnik wykonywał zadanie zgodnie z wytycznymi.

Lokalna Grupa Działania Pałuki -

Wspólna Sprawa

Gąsawa

2 czerwca 2018

66 strzałów

https://biurorekordow.pl/strzaly-hokejowe-rekord-polski/
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NAJWIĘCEJ OSÓB PRZEBRANYCH ZA MOTYLE

Wśród uczestników wydarzenia można było dostrzec nie tylko uczniów i pracowników szkoły, ale także

mieszkańców Wejherowa, zarówno dorosłych, jak i tych najmłodszych. Warunkiem koniecznym do

ustanowienia rekordu było pojawienie się w stroju motyla, który składał się z czułek, skrzydełek oraz gładkiej

(bez wzoru) koszulki lub bluzy.

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Józefa 

Wybickiego w Wejherowie

Wejherowo

5 czerwca 2018

1 009 osób

https://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-przebranych-za-motyle-rekord-polski/
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NAJWIĘCEJ OSÓB ŚPIEWAJĄCYCH HYMN POLSKI

Celem bicia rekordu było przypomnienie jaką rolę pełni “Mazurek Dąbrowskiego” w polskiej historii oraz

sprawdzenie znajomości wszystkich zwrotek hymnu wśród uczestników. Bicie rekordu było też związane z

uczczeniem 200. rocznicy śmierci generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Udało się zintegrować dzieci

i młodzież z błońskich placówek edukacyjnych oraz dokonać integracjimiędzypokoleniowej.

Gmina Błonie

Błonie

6 czerwca 2018

3 171 osób

https://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-spiewajacych-hymn-polski-jednoczesnie-rekord-polski/
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NAJWIĘCEJ OSÓB ĆWICZĄCYCH TABATĘ

Mieszkańcy Szczecina udowodnili, że wspólnymi siłami można zdziałać naprawdę wiele. Dzięki próbie

ustanawiania Rekordu Polski udało się zebrać pieniądze na cele charytatywne i zapisać się na kartach

historii. Głównym celem rekordu była zbiórka pieniędzy na rehabilitację i przyśpieszenie wybudzania Agaty,

która przebywa w śpiączce po operacji tętniaka. Rekordowe ćwiczenie poprowadził Krzysztof Kryj.

Szczecińskie Centrum Treningu

Personalnego

Szczecin

9 czerwca 2019

116 osób

https://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-cwiczacych-tabate-rekord-polski/
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NAJWIĘKSZA ILOŚĆ KILOGRAMÓW WYCIŚNIĘTYCH W CIĄGU 
1 GODZINY (DRUŻYNOWO)

W rekordzie brali udział doświadczeni sportowcy. Byli to: Mateusz Czerniak, Marek Kucz, Ksawery Mielcarek,

Olek Sypniewski, Ryszard Zabrzewski, Przemek Jakubowski, Piotr Hildebrandt, Jakub Sokół i Robert Sokół.

Poza rekordową sztangą, którą wyciskali zawodnicy, do dyspozycji dopingujących gości była osobna – 48

kilogramowa sztanga. Każdy chętnymieszkaniec Puszczykowamógł rywalizować razem z rekordową ekipą.

Ośrodek Impuls Puszczykowo

Puszczykowo

8 czerwca 2018

184 356 kg

https://biurorekordow.pl/wyciskanie-sztangi-1-godzina-rekord-polski/
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NAJWIĘCEJ OSÓB TAŃCZĄCYCH POLONEZA (WIELE LOKALIZACJI)

Rekordowy Polonez na 100-lecie Odzyskania Niepodległości był wspólnym projektem szkół i placówek

z obszaru działania Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu, zaplanowanym z okazji

obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wśród uczestników ukształtował się

patriotyzm i nastąpiło wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej.

SP nr 1 im. H. Sienkiewicza w 

Szczebrzeszynie

Województwo Lubelskie

8 czerwca 2018

11 421 osób

https://biurorekordow.pl/rekord-polski-w-tanczeniu-poloneza-wiele-lokalizacji/


45

NAJWIĘCEJ OSÓB TAŃCZĄCYCH LAMBADĘ

Przez 5 minut zarówno ci dorośli, jak i młodsi mieszkańcy Skwierzyny starannie podążali za wibrującym

rytmem, obdarzając siebie nawzajem uśmiechami. W tym czasie obecna na miejscu sędzina z Biura

Rekordów nadzorowała przebieg bicia rekordu. Aż takiej frekwencji podczas rekordowej próby nie spodziewał

się nikt.

Skwierzyński Ośrodek Kultury

Skwierzyna

8 czerwca 2018 

711 osób

https://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-tanczacych-lambade-rekord-polski/
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NAJDŁUŻSZY ŁAŃCUCH Z PAPIERU (3 MIESIĄCE)

Cała biało-czerwona akcja trwała 6 godzin. W tym czasie zaangażowane osoby wykonywały powierzone im

zadania na sto procent. Na samym początku dokładnie omówiono sposób układania, łączenia i mierzenia

łańcucha tak, aby rekord mógł zostać prawidłowo zweryfikowany. Po połączeniu wszystkich elementów

łańcucha, było już jasne, że rekord udało się ustanowić.

Towarzystwo Przyjaciół Chorzel

Przasnysz

9 czerwca 2018

150,930 km

https://biurorekordow.pl/najdluzszy-lancuch-z-papieru-3-miesiace/
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NAJWIĘCEJ OSÓB STYLIZUJĄCYCH SOBIE PAZNOKCIE

Aby rekord został pobity uczestnicy musieli spełnić pewne warunki. Przede wszystkim należało pomalować

paznokcie co najmniej na jednej ręce. Oprócz tego, każdy uczestnik musiał wykonać zadanie samodzielnie.

Co ciekawe, w wydarzeniu udział mógł wziąć każdy, niezależnie od wieku czy płci. Przed wejściem na teren

bicia rekordu każdy uczestnik otrzymał lakier oraz zmywacz do paznokci.

Silcare Sp. z o.o. Sp. k.

Gorzów Wielkopolski

9 czerwca 2018

142 osoby

https://biurorekordow.pl/rekord-polski-na-najwiecej-osob-stylizujacych-sobie-paznokcie/
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NAJWIĘCEJ OSÓB GRAJĄCYCH NA TRĄBKACH

W tym roku nad poprawnością i równością granej melodii czuwał dyrygent Wacław Mulak z Akademii

Muzycznej w Krakowie. Jak mówi: “Pierwszy raz biorę udział w biciu rekordu w jednoczesnej grze na trąbce.

To świetny pomysł na promocję gry na tym instrumencie, jak i promocję miejscowości. Cieszy mnie, że jest

takie zainteresowanie.”

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i 

Rekreacji w Trąbkach Wielkich

Trąbki 

9 czerwca 2018

102 osoby

https://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-grajacych-na-trabkach-jednoczesnie/
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NAJWIĘKSZA LEKCJA ODDYCHANIA

Podczas bicia rekordu poruszane były różne tematy związane ze zdrowiem, takie jak: sposoby rehabilitacji

oddechowej, właściwy oddech, możliwości odkrztuszania, sposoby opieki nad chorym leżącym po zabiegach

oraz sposoby udrażniania pęcherzyków płucnych. Wykładowcami byli: Michał Wiśniewski, Ewelina Reliszko

i Elżbieta Iwaszkiewicz.

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

Łódź

10 czerwca 2018

182 osoby

https://biurorekordow.pl/najwieksza-lekcja-oddychania-rekord-polski/
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NAJDŁUŻSZA SZTAFETA BIEGOWA (CZAS)

Biegać każdy może – jedni trochę szybciej, inni ciut wolniej. W Rekordzie Polski na najdłuższą sztafetę

na czas, która odbyła się w Sosnowcu, chodziło przede wszystkim o dobrą zabawę, no i wspólny cel. Dzięki

podjętemu wysiłkowi wszystkich zaangażowanych osób, udało się przebiec rekordową ilość kilometrów

w rekordowym czasie.

Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Sosnowcu

Sosnowiec

15 czerwca 2018

170 godzin 10 minut

https://biurorekordow.pl/najdluzsza-sztafeta-czas-rekord-polski/
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NAJWIĘCEJ OSÓB MYJĄCYCH RĘCE

Celem bicia rekordu była popularyzacja i promocja higieny jako zasadniczego elementu dbania o zdrowie,

w szczególności szerzenie świadomości na temat ważności utrzymania higieny rąk. Teren bicia rekordu był

starannie ogrodzony taśmami, a miski z wodą i mydła były już wcześniej przygotowane. Osoby wpuszczane

do strefy bicia rekordu wchodziły pojedynczo i były liczone profesjonalnym klikerem.

Essity Operations Poland Sp. z o. o.

Oława

23 czerwca 2018

273 osoby

https://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-myjacych-rece-rekord-polski/
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NAJWIĘCEJ OSÓB ŚPIEWAJĄCYCH HYMN POLSKI

Główną motywacją do ustanowienia tego Rekordu Polski były huczne obchody 100-lecia odzyskania przez

Polskę niepodległości w 2018 roku. Uczestnicy wydarzenia z ogromnym zaangażowaniem wspólnie i równo

zaśpiewali wszystkie cztery zwrotki naszego hymnu. Rekordowe śpiewanie trwało 4 minuty.

Starogardzkie Centrum Kultury

Starogard Gdański

29 czerwca 2018

3 276 osób

https://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-spiewajacych-hymn-polski-jednoczesnie-rekord-polski/
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NAJWIĘKSZY WZÓR Z PLASTIKOWYCH KUBECZKÓW

Do ułożenia charakterystycznej litery „M”, czyli graficznego symbolu województwa Małopolskiego, użyto 25

tysięcy plastikowych, biodegradowalnych kubeczków w kolorze białym i czarnym. Zebrane w jednym miejscu

kubeczki zostały poddane recyclingowi i przerobione na worki na śmieci, które posłużą wolontariuszom

podczas kolejnej edycji projektu Czyste Tatry.

Stowarzyszenie Czysta Polska

Zakopane, Górna Rówień Krupowa

30 czerwca 2018

120 m²

https://biurorekordow.pl/najwieksza-mozaika-z-plastikowych-kubeczkow/
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NAJWIĘCEJ OSÓB ĆWICZĄCYCH BURPEES JEDNOCZEŚNIE

Bicie rekordu było poprzedzone serią treningów przygotowujących. Do wspólnego boju uczestników

wydarzenia zagrzewała Klaudia Szczęsna oraz Dariusz Rzepecki z Fabryki Formy w Sosnowcu i Grupa Szturm.

Uczestnicy podeszli do rekordu z bardzo dużym entuzjazmem, dzięki prowadzącym, którzy motywowali do

ćwiczeń ze sceny i niejednokrotnie podkreślali wagę tego wyczynu.

Centrum Handlowe Plejada

Sosnowiec

30 czerwca 2018

119 osób

https://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-cwiczacych-burpees-jednoczesnie/
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NAJDŁUŻSZY NALEŚNIK

W procesie przygotowania najdłuższego truskawkowego naleśnika wzięło udział dwunastu wolontariuszy.

Czuwał nad nimi doświadczony szef kuchni – Łukasz Konik. Najpierw przez 7 godzin na 9 patelniach

smażono rekordową liczbę naleśników, później nadziewano je, zwijano w rulon i układano w jedną, długą

linię. Do jego przygotowania rekordowej linii z naleśników użyto aż 802 pojedyncze naleśniki.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i 

Rekreacji w Chmielnie

Chmielno

30 czerwca 2018

131,60 m

https://biurorekordow.pl/najdluzszy-nalesnik-rekord-polski/
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NAJWIĘKSZA KOLEKCJA KIERATÓW KONNYCH
(rekord Guinnessa)

Kolekcja kieratów jest prywatnym zbiorem należącym do Pana Janusza Dramińskiego, jednak jest otwarta dla

zwiedzających. Zebranie aż tylu kieratów konnych trwało 30 lat. Wszystko dzięki wieloletniej pasji do starych

sprzętów rolniczych i z szacunku do rolników, którzy w dawnych czasach bardzo ciężko pracowali, aby

osiągnąć ten sam efekt, który dzisiaj osiągają rolnicy wyposażeni w najnowocześniejszy sprzęt.

Dramiński - Fundacja Ochrony Dziedzictwa 

Techniki Rolniczej Warmii i Mazur

Naterki-Sząbruk

3 lipca 2018

277 kieratów

https://biurorekordow.pl/najwieksza-kolekcja-kieratow-konnych-rekord-guinnessa/
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NAJWIĘCEJ MARATONÓW PRZEBIEGNIĘTYCH PRZEZ PSA

Nieczęsto zdarza się, że na trasie maratonu, poza innymi ludźmi, spotykamy też psy. Hasanka nie dość,

że jest stałym bywalcem imprez dla biegaczy, to jest jedynym psem w Polsce, który ma na swoim koncie aż

tyle biegów maratońskich. Wszystkie biegi, które weszły w skład Rekordu Polski odbyły się między

październikiem 2013 roku, a majem 2018 roku.

Hasanka

Cała Polska

20 lipca 2018

41 maratonów

https://biurorekordow.pl/najwiecej-maratonow-przebiegnietych-przez-psa/
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NAJWYŻSZA WIEŻA Z KIEŁBASY

Do próby bicia rekordu przygotowano aż 1040 kiełbas o łącznej wadze 249,6 kg. Wprawdzie nie wszystkie

z nich zostały użyte do zbudowania mięsnej konstrukcji, ale wszystkie trafiły prosto na grilla. Rekordowych

kiełbasek mógł skosztować każdy uczestnik wydarzenia. Były tak smaczne, że znikały z talerzy w mgnieniu

oka.

Gmina Radomyśl Wielki

Radomyśl Wielki

21 lipca 2018

0,95 m

https://biurorekordow.pl/najwyzsza-wieza-z-kielbasy-rekord-polski/
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NAJWIĘKSZA LEKCJA JOGI

Tego dnia na stadionie lekkoatletycznym, żar słoneczny dosłownie lał się z nieba. Ukończenie ćwiczeń

w takich warunkach wymagało sporej determinacji. Mimo to, wszyscy uczestnicy wydarzenia wykonywali

kolejne pozycje jogi z ogromnym zaangażowaniem. Instruktorka dokładnie omawiała każde ćwiczenie,

dawała instrukcje jak poprawnie je wykonać i motywowała uczestników rekordu do działania.

Stowarzyszenie Przystań Leszno

Leszno

22 lipca 2018

261 osób

https://biurorekordow.pl/najwieksza-lekcja-jogi-rekord-polski/
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NAJWIĘKSZA MOZAIKA Z BABECZEK

Na pomysł ustanowienia rekordu na największą mozaikę ułożoną z babeczek wpadła właścicielka restauracji

– Justyna Paterek. Miało być słodko, miało być spektakularnie, no i przede wszystkim po amerykańsku.

Restauracja, znajdująca się przy ul. Górników Redenu w Dąbrowie Górniczej słynie z doskonałej kuchni

amerykańskiej i już od 3 lat przyciąga amatorów dobrego jedzenia zza oceanu.

Restauracja Well Done

Dąbrowa Górnicza

1 sierpnia 2018

5,74 m²

https://biurorekordow.pl/najwieksza-mozaika-z-babeczek/
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NAJWIĘKSZY POMIDOR

Najczęściej zwyczajny pomidor ma od 20 mm do ponad 100 mm w obwodzie. Okazuje się jednak, że przy sporym

zaangażowaniu w uprawę pomidorów, można wyhodować okaz, którego rozmiar i waga będą znacznie przekraczać

standardowe normy. Wyhodowany przez Panią Magdę gigant, mierzący w obwodzie aż 6000 mm, to odmiana malinowa,

przeznaczona do uprawy gruntowej, codziennie podlewana zwykłą wodą bez dodatku nawozów sztucznych.

Magdalena Natkaniec-Frąckowiak

Siedlisko

6 sierpnia 2018

2,218 kg

https://biurorekordow.pl/najwiekszy-pomidor-rekord-polski/
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NAJWYŻSZY KOPER WŁOSKI

Pan Krzysztof w Wejherowie mieszka od urodzenia. Obok jego domu rodzinnego zawsze znajdował

się ogródek warzywny. Smykałką do ogrodnictwa zaraził się od swoich rodziców. Inspiracją do zgłoszenia

swojego rekordowego kopru włoskiego do Księgi Rekordów Polski była koleżanka pana Krzysztofa,

która, gdy zobaczyła tak wysoki koper, aż zaniemówiła z wrażenia.

Krzysztof Czerwionka

Wejherowo

7 sierpnia 2018

2,20 m

https://biurorekordow.pl/najwyzszy-koper-wloski-rekord-polski/
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NAJWIĘKSZA ORKIESTRA DZWONKÓW ROWEROWYCH

Tym razem rekordowo duża orkiestra złożona z dzwonków rowerowych zagrała w Łebie charakterystyczny

fragment VIII Symfonii Ludwiga van Beethovena trwający 5 minut. Po skrupulatnym policzeniu wszystkich

uczestników rekordowej próby przez sędzinę Biura Rekordów, było już jasne, że rekord udało się pobić. Całe

wydarzenie przebiegło bardzo sprawnie, a uczestnicy bardzo się cieszyli z pobicia rekordu.

Uczniowski Klub Sportowy REDEN przy 

Szkole Podstawowej Nr 29

Łeba

15 sierpnia 2018

417 osób

https://biurorekordow.pl/najwieksza-orkiestra-dzwonkow-rowerowych-rekord-polski/
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NAJWIĘKSZA OWSIANKA
(rekord Guinnessa)

Firma Melvit, jako jeden z czołowych producentów zdrowej żywności w Polsce, podjęła się próby

bicia rekordu Guinnessa w celu zachęcenia ludzi do zdrowego jedzenia i zdrowego trybu życia.

Do przygotowania celowo wybrano akurat owsiankę, ponieważ to właśnie owsianka uważana jest

przez dietetyków za jedno z najzdrowszych i najbogatszych w zdrowe składniki dań.

Melvit S.A.

Międzyzdroje

17 sierpnia 2018

1 812 kg

https://biurorekordow.pl/najwieksza-owsianka-rekord-guinnessa/
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NAJWIĘCEJ OSÓB JEDZĄCYCH ŚLEDZIE

Samo bicie rekordu przebiegło w bardzo radosnej atmosferze. Surowy śledzik tak bardzo wszystkim

smakował, że został skonsumowany w całości w zaledwie 30 sekund. Po zjedzeniu śledzi i ogłoszeniu

ostatecznego werdyktu potwierdzającego rekordowe osiągnięcie nie obyło się bez wspólnych zdjęć

i uścisków.

Stowarzyszenie Studiów i Analiz 

Bezpieczeństwa

Zatoka Pucka

18 sierpnia 2018

121 osób

https://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-jedzacych-sledzie/
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NAJDŁUŻSZY KEBAB

Na początek zważono wszystkie składniki, z których miał powstać najdłuższy kebab i zmierzono gigantyczny,

wcześniej przygotowany stół o długości aż 150 metrów! Po kolei układano placki tortilli, mięso i surówkę,

a następnie polewano wszystkie składniki sosem. Ostatnim i kluczowym etapem było sprawne i umiejętne

zawijanie kebaba. Proces ten trwał około 30 minut.

RELAX Kebab Radzymin

Radzymin

19 sierpnia 2018

150 m

https://biurorekordow.pl/najdluzszy-kebab-rekord-polski/
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NAJWIĘKSZA DEGUSTACJA WHISKY

Obowiązkiem każdego z uczestników rekordowej próby było degustowanie whisky albo drinka na bazie tego

trunku. Aby rekord został ustanowiony, w akcji musiało wziąć udział co najmniej 100 osób. Obecna na

miejscu sędzina z Biura Rekordów dopilnowała, by rekord przebiegł zgodnie ze specjalnymi wytycznymi.

Moët Hennessy Polska

Jastrzębia Góra

24 sierpnia 2018

297 osób

https://biurorekordow.pl/najwieksza-degustacja-whisky-w-polsce/
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NAJDŁUŻSZY PIERNIK

Do wypieku rekordowego piernika zużyto 5 tysięcy jaj, 250 kg miodu, 250 kg śmietany, 250 kg oleju, 370 kg

mąki pszennej, 800 kg powideł śliwkowych, 25 kg słodowego ekstraktu jęczmiennego, 3,5 kg sody oraz 500 kg

czekolady. Słodki rekordzista został posypany białymi i czerwonymi wiórkami kokosowymi. Rekord pobito

w ramach Święta Chleba i Piernika w Jaworze.

Jaworski Ośrodek Kultury

Jawor

25 sierpnia 2018

55,30 m

https://biurorekordow.pl/najdluzszy-piernik-rekord-polski/
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NAJWIĘKSZA PARADA KAJAKÓW
(rekord Guinnessa)

Trasa całej parady została poprowadzona w taki sposób, aby udział w przedsięwzięciu mógł wziąć każdy,

niezależnie od wieku – zarówno najmłodsi, jak i najstarsi. Linię startową wyznaczono na wysokości Wyspy

Młyńskiej, a linię mety przy Hali Łuczniczka. Frekwencja dopisała i wszędzie widać było biało-czerwone kajaki

przygotowanych specjalnie na 100 rocznicę obchodów Niepodległości przez Polskę.

Bydgoskie Stowarzyszenie Kajakowe

BINDUGA

Bydgoszcz

1 września 2018

329 kajaków

https://biurorekordow.pl/najwieksza-parada-kajakow-rekord-guinessa/
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NAJWIĘCEJ ROŚLIN ZASADZONYCH W JEDNEJ LOKALIZACJI 
W CIĄGU GODZINY

W wydarzeniu udział wzięli zarówno dorośli, jak i dzieci. Wszyscy, niezależnie od wieku, byli bardzo

zaangażowani w bicie rekordu i w sadzenie roślin włożyli całe swoje serce. Partnerami wydarzenia były firmy

ogrodnicze, które m.in. ufundowały sadzonki niezbędne do ustanowienia Rekordu Polski. Pomogli: Agrecol,

Kwazar Corporation, RAMP, Lasland oraz Szkółka Ulińscy.

Stowarzyszenie ARTwarium

Bralin 

1 września 2018

500 roślin

https://biurorekordow.pl/sadzenie-roslin-w-jednym-miejscu-rekord-polski/
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NAJWIĘCEJ OSÓB Z PRZYPIĘTĄ KOKARDĄ NARODOWĄ

Główną motywacją do ustanowienia Rekordu Polski były huczne obchody 100-lecia Powstania

Wielkopolskiego. Największe zgromadzenie osób z przypiętą kokardą narodową miało pokazać,

że Poznaniacy pamiętają o swojej historii i jest ona dla nich ważna. Rekord udało się ustanowić w podniosłej

atmosferze ze spektakularnym wynikiem.

Aquanet S.A.

Poznań

2 września 2018

1 319 osób

https://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-z-przypieta-kokarda-narodowa-rekord-polski/
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NAJWIĘKSZY DYSTANS POKONANY BOSO W CIĄGU 24 GODZIN

Bezpośrednią inspiracją Karola Trojana do podjęcia próby bicia Rekordu Polski na najdłuższy dystans

przebiegnięty boso w ciągu 24 godzin było ogromne pragnienie dołączenia do elitarnego grona

Rekordzistów Polski oraz zwrócenie uwagi biegowego świata na prozdrowotne oddziaływanie bosej

aktywności na trening biegowy, jak również jej propagowanie.

Karol BOSY WIRUS Trojan

Łyse

9 września 2018

112,905 km

https://biurorekordow.pl/najwiekszy-dystans-pokonany-boso-rekord-polski/
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NAJDŁUŻSZY MARATON CZYTANIA KSIĄŻEK W PODRÓŻY

Pomysł rekordowego uczczenia 70-lecia istnienia Empiku kiełkował w głowie organizatorów już od jakiegoś

czasu. Od początku swojej działalności, firma jest miejscem spotkań z kulturą. Ponadto, sieć jest

ambasadorem wielu wydarzeń kulturalnych w całym kraju. Stąd też kolejny ambitny pomysł, aby w wyjątkowy,

bo angażujący blisko 70 osób tworzących Empik – i rekordowy sposób świętować 70. urodziny.

Empik S.A.

Cała Polska

12 września 2018

27 godzin 20 minut

https://biurorekordow.pl/najdluzszy-maraton-czytania-w-drodze/
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NAJDŁUŻSZY MARATON CZYTANIA EDWARDA STACHURY

Edward Stachura przyszedł na świat we francuskim mieście Pont-de-Cheruy w rodzinie polskich emigrantów.

W 1948 roku, jak pisał: „rodzice doszli do wniosku, że należy opuścić słodką Francję i powrócić do jeszcze

słodszej Polski”. Stachurowie osiedli się w Aleksandrowie Kujawskim. To właśnie tutaj artysta ukończył szkołę

podstawową, a z dworca kolejowego, gdzie odbył się rekord wyruszał na swoje liczne „włóczęgi”.

Gmina Miejska Aleksandów Kujawski

Aleksandrów Kujawski

14 września 2018

24 godziny 19 minut 50 sekund

https://biurorekordow.pl/najdluzszy-maraton-czytania-ksiazek-edwarda-stachury/
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NAJSZYBSZE ZJEDZENIE 15 PIEROGÓW Z GĘSIM FARSZEM

Uczestnicy ochoczo brali udział w biciu rekordu. W ostatniej chwili z udziału w próbie zrezygnował burmistrz

– Mariusz Witek, a na jego miejsce wszedł Marcin Hącia. Jak się później okazało, to on skonsumował 15

pierogów z gęsim farszem w najszybszym czasie i ustanowił tym samym nowy Rekord Polski. Było też sporo

przyglądających się osób, które kibicowały swoim faworytom - rodzinie i przyjaciołom.

Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów

Ostrzeszów

16 września 2018

1 minuta 36 sekund

https://biurorekordow.pl/jedzenie-pierogow-z-gesim-farszem-na-czas-rekord-polski/
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NAJDŁUŻSZE POWRÓSŁO Z SIANA

Próba ustanowienia rekordu przebiegła bez żadnych komplikacji. Na początku zapoznano wszystkie osoby

z wytycznymi Biura Rekordów. Wytypowano 8 uczniów do kręcenia powrósła z siana i 4 osoby do formowania

powrósła i donoszenia siana. Pozostałe osoby podtrzymywały powrósło i dokręcały je w miarę jego

wydłużania. Cała procedura zajęła blisko półtorej godziny.

Fundacja Łemkowska Zagroda

Gładyszów

18 września 2018

104 m

https://biurorekordow.pl/najdluzsze-powroslo-z-siana-rekord-polski/
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NAJWIĘCEJ OSÓB WYMACHUJĄCYCH FLAGAMI

Bicie rekordu miało być osobliwą lekcją patriotyzmu, przeprowadzoną z okazji obchodów setnej rocznicy

odzyskania przez Polskę niepodległości. Atmosfera na miejscu była miła i swobodna, a zarazem pełna

patriotycznego zaangażowania. Wszystkim uczestnikom rekordu bardzo podobało się to niecodzienne

wydarzenie.

Zespół Szkół nr 3 we Włocławku

Włocławek

19 września 2018

1 829 osób

https://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-wymachujacych-flagami-rekord-polski/
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NAJWIĘCEJ OSÓB MALUJĄCYCH FARBAMI

Ustanawianie rekordu zorganizowano w ramach uroczystego świętowania 100-lecia odzyskania przez Polskę

niepodległości. Celem przedsięwzięcia było kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów, a także

promocja szkół i miasta Częstochowa. Wśród rekordzistów, poza organizatorami znaleźli się również: SP nr

1, SP nr 14, SP nr 17 SP nr 20, SP nr 36, SP nr 40, SP nr 53, SP SOWARD oraz ZHP.

Szkoła Podstawowa nr 32 im. J. Dudy-

Gracza w Częstochowie

Częstochowa

21 września 2018

465 osób

https://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-malujacych-farbami-rekord-polski/
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NAJWIĘCEJ OSÓB TAŃCZĄCYCH KACZUCHY

Bicie rekordu zorganizowano w ramach Festynu Charytatywnego Rozpal Światło. Na Stadionie Miejskim przy

ul. Konopnickiej, mimo chłodnej aury pogodowej zgromadziło się sporo osób chętnych wziąć udział

w rekordowej próbie. Chwilę wcześniej na miejscu odbyła Sztafeta po Światło, którą poprowadził Marcin

Jurga, wspólnie z Dominikiem, podopiecznymWarsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

Niepełnosprawnej "Światło Nadziei" Centrum Kultury

Śmigiel

22 września 2018

281 osób

https://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-tanczacych-kaczuchy-rekord-polski/
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NAJWIĘCEJ OSÓB ĆWICZĄCYCH BURPEES

Prawidłowe wykonanie ćwiczenia obejmowało sekwencję 4 czynności, jedna po drugiej: przysiad, deska,

pompka i wyskok. Wszyscy rekordziści podeszli do próby bicia rekordu bardzo profesjonalnie i z ogromnym

zaangażowaniem. Ćwiczyli wszyscy, zarówno najmłodsi, jak i najstarsi!

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

Niepełnosprawnej "Światło Nadziei" Centrum Kultury

Śmigiel

22 września 2018

263 osoby

https://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-cwiczacych-burpees-jednoczesnie/
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NAJWIĘKSZA MOZAIKA Z DREWNIANYCH KOŁECZKÓW

Cała praca składa się z 6679 sztuk kołeczków wykonanych z drewna o różnej średnicy. Motywacją do

ustanowienia rekordu była nieodparta chęć zwrócenia uwagi na piękno przyrody i na to, jak można wykonać

z “nieprzydatnych gałęzi” coś pięknego i wyjątkowego. Marzeniem Pana Janusza było wykonanie jak

największej pracy dendrologicznej, żeby dowartościować przyrodę, która zasługuje na największy szacunek.

Janusz Bargieła

Poręba

25 września 2018

1,67 m²

https://biurorekordow.pl/najwieksza-mozaika-z-drewnianych-koleczkow/
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NAJWIĘKSZY PLON ZIARNA KUKURYDZY Z HEKTARA

Z inicjatywy połączonych sił wiodących europejskich dostawców najlepszych rozwiązać dla rolnictwa: CLAAS,

IGP Polska, K+S Polska, pod wspólnym hasłem “Razem dla Rekordów Polski”, udało się pobić Rekord Polski.

Atmosfera towarzysząca próbie pobicia rekordu zbioru kukurydzy z jednego hektara była radosna

i przyciągnęła doWiązownicy sporą ilość osób.

IGP Polska Sp. z o.o. Sp. k.

Wiązownica

26 września 2018

14 200,25 kg

https://biurorekordow.pl/najwiekszy-plon-kukurydzy-rekord-polski/
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NAJDŁUŻSZY MARATON RAPOWANIA

Pomysł rapowania przez 100 kolejnych dni podsunął Radosławowi Blonkowskiemu znajomy. Na jednej

z imprez artysta usłyszał od niego, że bardzo fajnie wychodzi mu to co robi i powinien zrobić coś takiego, aby

cyklicznie udostępniać filmiki ze swoim freestylem. Stąd też raper wpadł na pomysł “100dninafree” oraz

ustanowienia Rekordu Polski.

Radosław “Rademenez” Blonkowski

Zielona Góra

27 września 2018

4 godziny 9 minut 4 sekundy

https://biurorekordow.pl/najdluzszy-freestyle-rap-bez-przerwy-rekord-polski/
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NAJWIĘKSZA LEKCJA AEROBIKU

Celem bicia Rekordu Polski w grupowym aerobiku było zwrócenie uwagi młodzieży szkolnej na atrakcyjność

oraz zalety zdrowotne płynące z wszelkich form aktywności fizycznej. W szczególności tych, które odbywają

się na świeżym powietrzu.

Stowarzyszenie Kopernik Plus

Turek

28 września 2018

2 027 osób

https://biurorekordow.pl/najwieksza-lekcja-aerobiku-rekord-polski/
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NAJWIĘKSZE KASZUBSKIE NUTY

Hasłem przewodnim całego wydarzenia było “Wiele Nut”. Odnosiło się ono zarówno do miejscowości Wiele,

w której bito rekord, jak i do nut z kaszubskiego alfabetu. Wszystkie nuty zostały przygotowane

przez poszczególne klasy SP im. Wicka Rogali w Wielu wraz z nauczycielami i rodzicami. Zrobione były

zmateriałów recyklingowych oraz innych odpadów.

Szkoła Podstawowa im. Wicka Rogali w 

Wielu

Wiele

29 września 2018

500,82 m²

https://biurorekordow.pl/najwieksze-kaszubskie-nuty/
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NAJWIĘKSZA PORCJA LECZO DYNIOWEGO

Bicie rekordu odbyło się podczas Festiwalu Dyni – Bania Fest 2018. Po ogłoszeniu oficjalnego werdyktu

i wręczeniu oficjalnego certyfikatu potwierdzającego osiągnięcie, największa porcja leczo dyniowego została

podzielona na mniejsze porcje i rozdana osobom uczestniczącym w festynie. Wszyscy bardzo chwalili nie

tylko rozmiar, ale i smak dania, jego zapach oraz wygląd.

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Krapkowice

30 września 2018

413,127 l

https://biurorekordow.pl/najwieksza-porcja-leczo-dyniowego/
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NAJWIĘKSZY WZÓR Z NAKRĘTEK

Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 10.00, a zakończyło około godziny 16:00. Wszyscy uczestnicy

rekordowej próby układali nakrętki z ogromnym zaangażowaniem. Cały wzór udało się ułożyć w zaledwie 2,5

godziny. Aby uzyskać jak najdokładniejszy wynik, rekordową mozaikę z nakrętek mierzono dwa razy.

Pomiarów dokonał wykwalifikowany inżynier budownictwa.

Społeczny Komitet Druga Szansa dla 

Aleksa

Zgorzelec

30 września 2018

133,47 m²

https://biurorekordow.pl/najwiekszy-wzor-z-nakretek-rekord-polski/
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NAJWIĘCEJ OSÓB ROBIĄCYCH PAJACYKI
(rekord Guinnessa) 

Celem bicia rekordu było upowszechnienie kultury fizycznej i sportu jako procesu wychowania dzieci

i młodzieży. Ponadto, pajacyki są na tyle łatwą i angażującą formą kultury fizycznej, że mogą je wykonywać

zarówno najmłodsi, jak i najstarsi. I o to tutaj chodziło, aby w rekordzie mógł wziąć udział każdy, bez względu

na wiek i stopień swojej sprawności sportowej.

Ludowy Klub Sportowy Mazur 

Karczewie

Karczew

30 września 2018

2 251 osób

https://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-wykonujacych-pajacyki-rekord-guinnessa/
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NAJWIĘCEJ OSÓB TAŃCZĄCYCH CHA-CHĘ

Całą próbę bicia rekordu poprowadzili dwaj utalentowani tancerze – Robert Rowiński i Rafał Maserak.

Osobom, które nie dały rady dotrzeć do Koszalina, za pośrednictwem transmisji na żywo w programie Dzień

Dobry TVN umożliwiono śledzenie rekordowych poczynań na ekranie telewizora. Rekordowe tańczenie cha-

chy przebiegło w rewelacyjnej atmosferze.

Stowarzyszenie Pasja w Koszalinie

Koszalin

6 października 2018

1 415 osób

https://biurorekordow.pl/najwiecej-ludzi-tanczacych-cha-che-rekord-polski/
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NAJSZYBCIEJ POKONANY PÓŁMARATON DRYBLUJĄC PIŁKĄ
(rekord Guinnessa)

Przygotowania do udziału w oficjalnej próbie bicia rekordu Guinnessa trwały 10 miesięcy. Ponieważ Pan

Dariusz na co dzień zawodowo związany jest z piłką nożną, udział w treningach nie był dla niego specjalnie

męczący. Przed oficjalnym PKO Silesia Półmaratonem, Dariusz Kołodziejczyk wykonywał pokazy piłki nożnej,

podczas których ćwiczył w szczególności precyzyjne posiadanie piłki. Wytrwała praca, jak widać się opłaciła.

Dariusz Kołodziejczyk 

Katowice

7 października 2018

1 godzina 35 minut 59 sekund

https://biurorekordow.pl/dryblowanie-pilka-podczas-polmaratonu-rekord-guinnessa/
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NAJDŁUŻSZA SZTAFETA BIEGOWA (CZAS I DYSTANS)

Trasa biegu była bardzo zróżnicowana. Szczególnie wymagająca była na obszarach górskich. Bieg sztafetowy

odbywał się po drogach i ścieżkach możliwie najbliżej granicy, a kiedy nie było innej możliwości, po drogach

powiatowych i krajowych. Z uwagi na warunki terenowe część dystansu została pokonana na jednostkach

pływających SG z zainstalowaną na nich bieżnią. Tak było na przykład na Zalewie Szczecińskim.

Komenda Główna Straży Granicznej

Cała Polska

10 października 2018

17 dni 23 godziny; 3 582,8 km

https://biurorekordow.pl/najdluzsza-sztafeta-biegowa-rekord-polski/
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NAJWIĘKSZA KOLEKCJA MEDALI I PUCHARÓW W BRANŻY 
KOSMETYCZNEJ

Indigo jest jedną z największych firm działających w branży kosmetycznej. Została założona w 2011 roku

w Łodzi, specjalizuje się w produkcji i dystrybucji lakierów hybrydowych, balsamów, kremów i peelingów a

także akcesoriów do pielęgnacji paznokci. Produkty Indigo Nails cieszą się coraz większą popularnością. Są

one dostępne nie tylko w Polsce, ale także w 44 innych krajach świata.

Indigo Nails Sp. z o.o. Sp. k.

Łódź

12 października 2018

741 nagród

https://biurorekordow.pl/najwieksza-kolekcja-medali-i-pucharow-rekord-polski/
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NAJWIĘCEJ OSÓB NADAJĄCYCH KOD MORSE’A

Otwarcie VI edycji festiwalu było wyjątkowe. Wszystko za sprawą oficjalnej próby bicia Rekordu Polski

na najwięcej osób nadających Kod Morse’a jednocześnie. Zainteresowanie rekordem przeszło najśmielsze

oczekiwania organizatorów. Na szczęście wszystko zostało dobrze przygotowane i każda chętna osoba

bez problemumogła wziąć udział w biciu rekordu. Wynik absolutnie zaskoczył organizatorów!

Centrum Kultury Wilanów

Warszawa

13 października 2018

488 osób

https://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-nadajacych-kod-morsea/
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NAJWIĘCEJ OSÓB JEDZĄCYCH BUŁECZKI JOGURTOWE

Każdy z uczestników Rekordu Polski na najwięcej osób jedzących bułeczki jogurtowe otrzymał na początku

po jednej sztuce słodkiego przysmaku. Rekord przebiegł w radosnej atmosferze, a uczestnicy

w ekspresowym tempie zjedli swoje bułeczki. Były także dodatkowe atrakcje dla najmłodszych: dmuchańce

oraz malowanie twarzy.

Cukiernia Jerzy Wójcik

Międzyrzec Podlaski

13 października 2018

117 osób

https://biurorekordow.pl/jedzenie-buleczek-jogurtowych-rekord-polski/
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NAJWIĘKSZY TOAST  POD RAMIĘ
(rekord Guinnessa)

Rekord był tym bardziej wyjątkowy, że na miejscu wydarzenia w klubie Studio, obecna była oficjalna sędzina

Guinnessa – Lucia Sinigagliesi, która na rekord przyleciała aż z Londynu. Przyglądała się skrupulatnie

przebiegowi próby krok po kroku, zweryfikowała rekordowy wynik i ogłosiła zwycięstwo wręczając na ręce

organizatorów certyfikat potwierdzający osiągnięcie.

Żołądkowa Gorzka De Luxe

Kraków

18 października 2018

1 373 osoby

https://biurorekordow.pl/najwiekszy-toast-pod-ramie-rekord-guinnessa/
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NAJDŁUŻSZY ŁAŃCUCH Z OSÓB Z ELEMENTAMI ODBLASKOWYMI

Bicie rekordu rozpoczęło się na Rynku w Myślenicach. Obecni na miejscu świadkowie dopilnowali, by

wszystkie osoby tworzące nieprzerwany łańcuch z elementów odblaskowych trzymały się za ręce. Łańcuch

ciągnął się od rynku przez ulice łączące rynek myślenicki z terenem Szkoły Podstawowej nr 2. Łańcuch

utworzyli uczniowie SP nr 2 wraz z przedszkolakami i uczniami myślenickich szkół i przedszkoli.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 

Westerplatte w Myślenicach

Myślenice

25 października 2018

1 582 osoby

https://biurorekordow.pl/najdluzszy-lancuch-osob-elementami-odblaskowymi-rekord-polski/
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NAJWIĘCEJ AUTORÓW JEDNEGO OBRAZU W CIĄGU 24 GODZIN

Organizatorzy rekordowego przedsięwzięcia tłumaczą, że mają w Pruszczu Gdańskim cudowną młodzież

i wystarczy mała iskierka, żeby zrobić wielkie rzeczy. Celem bicia Rekordu Polski była praca w grupie i dążenie

do wyznaczonego celu. Na tak piękną rocznicę miasto chciało zrobić coś wyjątkowego, co zapadnie na dłużej

w pamięci ludzi.

SP nr 2 w Pruszczu Gdańskim

Pruszcz Gdański

26 października 2018

929 osób

https://biurorekordow.pl/najwiecej-autorow-jednego-obrazu-rekord-polski/
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NAJWIĘCEJ OSÓB ROBIĄCYCH POMPKI

Wszyscy uczestnicy Rekordu Polski na najwięcej osób robiących pompki jednocześnie byli bardzo

zaangażowani w wykonywanie ćwiczeń. Do akcji “Zbiórka z pompą” włączyli się sportowcy i przedstawiciele

firm oraz osoby z Podkarpackiego Hospicjum dla dzieci. Podczas trwania wydarzenia, wolontariusze

prowadzili również zbiórkę na rzecz Hospicjum.

Zbiórka z Pompą

Rzeszów

27 października 2018

126 osób

https://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-robiacych-pompki-jednoczesnie/
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NAJWIĘKSZY WZÓR Z DRZEW

Pomysł bicia Rekordu Polski na największy wzór ułożony z drzew był związany z oficjalnymi

obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości przez Lasy Państwowe. Wybrany zatem

przez leśników wzór musiał być patriotyczny. Gdy nowo posadzone drzewa trochę urosną, z lotu ptaka

będzie widoczny wyraźny wzór Orła – Godła Polski.

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Gdańsku

Lipusz

31 października 2018

12,89 ha

https://biurorekordow.pl/najwiekszy-wzor-z-drzew-rekord-polski/
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NAJWIĘKSZA MOZAIKA Z PUCHARÓW

Próba ustanowienia oficjalnego Rekordu Polski została podjęta podczas wydarzenia “Nasza Niepodległa”

organizowanego przez Szkołę Podstawową im. M. Zaruskiego w Pucku oraz pozostałe placówki oświatowe

z terenu miasta Puck. Inspiracją do ustanowienia rekordu były sukcesy Pucczanek i Pucczan, których

symbolem są zdobywane przez lata najróżniejsze trofea.

Urząd Miasta w Pucku

Puck

9 listopada 2018

12,70 m²

https://biurorekordow.pl/najwieksza-mozaika-z-pucharow-rekord-polski/
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NAJWIĘCEJ OSÓB ŚPIEWAJĄCYCH PIEŚŃ PATRIOTYCZNĄ

Rekordowe śpiewanie Roty zostało poprzedzone tak zwanym rozśpiewaniem poprowadzonym

przez dyrygent chóru Cantata – Martę Drózda-Kulkowską, która również dyrygowała podczas próby bicia

Rekordu Polski. W wielkim śpiewaniu udział wzięli zarówno mieszkańcy miasta, jak i władze miejskie,

profesjonalni chórzyści i harcerze z elbląskiego hufca ZHP.

Urząd Miejski w Elblągu

Elbląg

11 listopada 2018

6 506 osób

https://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-spiewajacych-piesn-patriotyczna-rekord-polski/
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NAJDŁUŻSZA LINIA Z WYSZYWANYCH SERC

Bicie rekordu odbyło się na ulicy Chrobrego w Gorzowie Wielkopolskim i było częścią obchodów dnia 11

listopada 2018 roku. Organizatorką i pomysłodawczynią całego przedsięwzięcia była znana projektantka

mody – Natalia Ślizowska. Jak sama mówi, inspiracją do ustanowienia tego Rekordu Polski była chęć zrobienia

czegoś niesamowitego i niepowtarzalnego, w celu podkreślenia wagi Święta Niepodległej Polski.

Natalia Ślizowska

Gorzów Wielkopolski

11 listopada 2018

130 m

https://biurorekordow.pl/najdluzsza-linia-z-wyszywanych-serc/
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NAJWIĘCEJ OSÓB PRZYBIJAJĄCYCH SOBIE PIĄTKI

Dzień 13-go listopada zaczął się w Gdańsku deszczowo. Sukces zaplanowanego na godzinę 11:30 bicia

rekordu wcale nie był taki oczywisty. Na szczęście na kilka minut przed planowaną próbą deszcz przestał

padać, a na patio kompleksu Olivia Business Centre zebrało się dokładnie 195 pracowników firmy,

którzy z uśmiechem na ustach przybijali sobie piątki.

thyssenkrupp Group Services Gdańsk

Sp. z o. o.

Gdańsk

13 listopada 2018

195 osób

https://biurorekordow.pl/przybijanie-piatki-rekord-polski/
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NAJWIĘKSZA PARADA ROBOTÓW LEGO MINDSTORMS

Bicie Rekordu Polski zorganizowano nie bez powodu. Okazją ku temu było uroczyste otwarcie Centrum

Robotyki Szkolnej w Grodzisku Górnym. Na miejscu była ponadto obecna Pani Minister Edukacji Narodowej

– Anna Zalewska, która chwaliła całą inicjatywę i oficjalnie gratulowała uczestnikom ustanowienia rekordu.

Zespół Szkół im. prof. Franciszka Leii w 

Grodzisku

Grodzisko Górne

16 listopada 2018

59 robotów

https://biurorekordow.pl/najwieksza-parada-robotow-lego-mindstorms/
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NAJWIĘCEJ OSÓB PRZYBIJAJĄCYCH SOBIE PIĄTKI

Bicie rekordu rozpoczęło się o godzinie 11.15. Na wyraźny sygnał, który padł ze sceny, uczestnicy Leadership

Development Seminars rozpoczęli przybijanie między sobą piątek. Na sali panowała świetna atmosfera,

a osoby przybijające sobie piątki były zachwycone, że biją oficjalny Rekord Polski. Na ręce organizatorów

wręczono pamiątkowy certyfikat.

DuoLife S.A.

Częstochowa

18 listopada 2018

930 osób

https://biurorekordow.pl/przybijanie-piatki-rekord-polski/
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NAJWIĘKSZA MOZAIKA Z TEKSTYLIÓW

Całe wydarzenie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Zarówno dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana

Pawła II w Łopusznie, jak również organizatorzy wydarzenia mieli na sobie koszulki z logo bicia

rekordu i wykazywali bardzo duże zaangażowanie w układanie mozaiki. W międzyczasie układania mozaiki

trwały występy młodych piosenkarzy oraz recytatorów.

VIVE Group

Kielce

22 listopada 2018

15,19 m²

https://biurorekordow.pl/najwieksza-mozaika-z-tekstyliow-rekord-polski/
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NAJWIĘCEJ OSÓB CZYTAJĄCYCH UTWÓR ADAMA 
MICKIEWICZA JEDNOCZEŚNIE

Pomysłodawcą i organizatorem całego przedsięwzięcia był Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku. Bicie

rekordu zorganizowano w związku z premierą spektaklu „Pan Tadeusz” w reżyserii Dominika Nowaka

w Nowym Teatrze im. Witkacego w Słupsku. Tłem całego wydarzenia była 100 rocznica odzyskania

przez Polskę niepodległości, która w 2018 roku była hucznie obchodzona w wielu miastach w całym kraju.

Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku

Słupsk

28 listopada 2018

610 osób

https://biurorekordow.pl/najwieksze-czytanie-utworu-adama-mickiewicza/


108

NAJWIĘCEJ OSÓB JEDZĄCYCH MIKOŁAJE Z CZEKOLADY

Mieszkańcy Bydgoszczy, chętni do wzięcia udziału w rekordowym jedzeniu Mikołajów z czekolady,

dostarczonych przez lokalną fabrykę czekolady – “Łuczniczka”, zgromadzili się tłumnie na Placu Teatralnym

w Bydgoszczy. Każda z obecnych osób otrzymała specjalną karteczkę z informacją o kolejnych krokach

realizacji próby bicia rekordu i przystąpiła ochoczo do próby.

P.W. "Łuczniczka"

Bydgoszcz

6 grudnia 2018

254 osoby

https://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-jedzacych-mikolaje-z-czekolady/
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NAJWIĘCEJ OSÓB KOLORUJĄCYCH W WIELU LOKALIZACJACH

Najważniejszym celem całej akcji było zwiększenie świadomości i poziomu bezpieczeństwa na drodze wśród najmłodszych

mieszkańców województwa śląskiego. Wykorzystanie w akcji policyjnej maskotki “Sznupka” – którego nazwa wywodzi się z gwary

śląskiego regionu, gdzie „sznupać” znaczy „szukać” – miało na celu ocieplenie wizerunku policjanta jako funkcjonariusza

publicznego – policjanta, który jest blisko obywateli, jest otwarty na ich potrzeby i zawsze służy pomocą.

Centrum Rozwoju Lokalnego

Wiele lokalizacji

18 grudnia 2018

18 801 osób

https://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-kolorujacych-w-wielu-lokalizacjach/
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NAJWYŻSZA WIEŻA Z PUDEŁEK OD PUZZLI

Zgodnie z wytycznymi Biura Rekordów, aby rekord został uznany, wieża z pudełek od puzzli musiała mierzyć

przynajmniej 3 metry. Dla Damiana Waligóry nie było to jednak żadnym problemem. Do ustanowienia

swojego Rekordu Polski Damian wykorzystał aż 64 różne pudełka od puzzli, które ustawione na sobie jedne

na drugich, łącznie mierzyły akurat tyle, aby ustanowić Rekord Polski.

Damian Waligóra

Szczecin

27 grudnia 2018

3,57 m

https://biurorekordow.pl/najwyzsza-wieza-z-pudelek-od-puzzli-rekord-polski/

