NAJWIĘCEJ OSÓB PUSZCZAJĄCYCH PAPIEROWE SAMOLOTY

Sandoz Polska
Warszawa
2 stycznia 2019
679 osób

Bicie rekordu zorganizowano podczas noworocznej imprezy firmowej. Pracownicy początkowo nie wiedzieli,
jaka rekordowa atrakcja na nich czeka. Gdy ze sceny padła informacja, aby sięgnąć pod krzesło, gdzie
umieszczone zostały specjalnie przygotowane do składania samolotów kartki, wszystko stało się jasne. Każdy

z uczestników musiał złożyć kartkę w kształt samolotu i na wyraźny znak puścić go daleko przed siebie.

2

NAJWIĘKSZA MOZAIKA Z PLUSZOWYCH PODUSZEK

Fundacja Laboratorium Marzeń
Poznań
2 luty 2019
15,13 m2

W próbie wzięło udział 50 osób. Wszyscy podeszli do ustanowienia rekordu bardzo profesjonalnie
i z ogromnym zaangażowaniem. Pluszowe poduszki w kształcie serc, wypełnione filcem, przypinano
do płachty materiału przy pomocy agrafek. Gdy zakończono wszystkie prace, obecna na miejscu sędzina

Biura Rekordów zmierzyła powierzchnię mozaiki z pluszowych poduszek i ogłosiła wynik rekordu.

3

NAJWIĘKSZY WZÓR GPS WYKREŚLONY
W SPOSÓB CIĄGŁY PRZEZ ŻAGLOWIEC

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Elba i Pianosa
21 luty 2019
17 779,2 m

Organizatorem rejsu z okazji 100-lecia AGH i pomysłodawcą próby ustanowienia Rekordu Polski było
Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców działające przy Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki
Przemysłowej AGH pod kierunkiem dr inż. Grzegorza Michty. W ramach rekordowej próby utworzono napis

„100agh”. Rekord ustanowiono żaglowcem szkoleniowym STS Pogoria.

4

NAJWIĘKSZA ZAWARTOŚĆ ENERGII
W KISZONCE Z KUKURYDZY

CLAAS, IGP Polska, K+S Polska, Sano –
Nowoczesne Żywienie Zwierząt
Lubiń
4 marca 2019
7,1 MJ NEL w 1kg SM

Potwierdzenie rekordu nastąpiło dokładnie pół roku po dokonaniu zbioru kukurydzy na kiszonkę, a
spotkanie podsumowujące odbyło się ponownie w ramach inicjatywy Razem Dla Rekordów Polski. Podczas
rekordowego wydarzenia doktor Ryszard Kujawiak przedstawił oraz szczegółowo omówił uzyskane wyniki

analiz wykonane w akredytowanym urzędowo laboratorium LKS LABOR w Lichtenwalde.

5

NAJDŁUŻSZE ROZWINIĘCIE LICZBY PI

Politechnika Łódzka
Łódź
14 marca 2019
883 osoby

Dokładnie 14 marca 2019 roku, na kampusie Politechniki Łódzkiej odbył się Dzień Liczby Pi. Impreza cieszyła
się dużym zainteresowaniem zarówno wśród studentów uczelni jak i kandydatów na studia. Poza oficjalną
próbą bicia rekordu na najdłuższe rozwinięcie liczby Pi zorganizowano wiele atrakcji – m.in. pokazy,

doświadczenia, wykłady i warsztaty. Każdy uczestnik otrzymał na pamiątkę cyfrę, którą trzymał.

6

NAJDŁUŻSZY ŁAŃCUCH ROZWINIĘCIA LICZBY PI

Gmina Osiek
Osiek
14 marca 2019
364 osoby

Cała trudność w podjętej próbie bicia rekordu polegała na utrzymaniu przez cały czas nieprzerwanego
łańcucha z osób, które trzymając się pod rękę, prezentowały jednocześnie kolejne cyfry rozwinięcia liczby Pi.
Zadanie nie należało do najprostszych, ponieważ silny wiatr dawał o sobie znać, próbując wyrwać z rąk

uczestników kartki z ręcznie pokolorowanymi cyframi. Mimo to udało się pobić rekord!

7

NAJDŁUŻSZY MARATON MASOWANIA W SZTAFECIE

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego "Medyk"
Zielona Góra
22 marca 2019
24 godziny i 19 minut

Ustanawianie rekordu zorganizowano z okazji obchodów 60-lecia szkoły. Cała próba przebiegła zgodnie
z wytycznymi i bez żadnych komplikacji. Sala, w której przez ponad 24 godziny wykonywano masaże różnych
części ciała w sztafecie, była odpowiednio wyposażona. Bicie rekordu rozpoczęło się punktualnie o godzinie

9:00 21 marca, a zakończyło o godzinie 9:19 następnego dnia.

8

NAJWIĘCEJ OSÓB ROBIĄCYCH POMPKI JEDNOCZEŚNIE

PTAK Outlet
Rzgów
30 marca 2019
130 osób

Obecnymi rekordzistami w tej kategorii są uczestnicy wydarzenia “Bijemy Rekord Polski z Fit Lovers w Ptak
Outlet”, które odbyło się w PTAK Outlet w Rzgowie pod Łodzią. Jak relacjonuje obecny na miejscu sędzia
Biura Rekordów, każdy wykonywał rekordowe zadanie na miarę swoich możliwości, najlepiej jak tylko potrafił.

Uczestników wydarzenia do zagrzewali: Fit Lovers, Siostry Bukowskie, Fit By Agata i Małgorzata Mączyńska.

9

NAJDŁUŻSZY MARATON JAZDY NA ROLKACH W SZTAFECIE

Rolki Reggae Rajd
Wrocław
31 marca 2019
24 godziny, 4 minuty i 31 sekund

Rekord Polski zorganizowano w szczytnym celu. Chodziło o pomoc dzieciom chorym na raka – pacjentom
kliniki Przylądek Nadziei. Co roku trafia tam około 2000 dzieci, których stan wymaga kosztownego leczenia
lub terapii, dzięki którym będą mogły wrócić do zdrowia. Dwójka rolkarzy Agata i Wojtek Miszewscy w czasie

ponad 24 godzin pokonała łącznie 316 km wokół wrocławskiego rynku.

10

NAJWIĘKSZY WZÓR SERCA Z LUDZI

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
“Przylądek”
Pruszków
2 kwietnia 2019
715 osób

Wydarzenie było kontynuacją wieloletniej tradycji “Niebieskich spacerów dla autyzmu”, organizowanych
z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Lokalna społeczność, a przede wszystkim przedszkola
i szkoły dołączają się do spaceru i przechodzą ulicami Pruszkowa w celu podnoszenia świadomości wśród

społeczności lokalnej na temat tego, że dzieci i dorośli z autyzmem są wśród nas i należy ich wspierać.

11

NAJWIĘCEJ OSÓB POSŁUGUJĄCYCH SIĘ
JĘZYKIEM MAKATON®

Stowarzyszenie "Razem” przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach

Siedlce
4 kwietnia 2019
892 osoby

Tego dnia frekwencja była ogromna i wszyscy byli podekscytowani próbą ustanowienia rekordu. Uczestnicy
byli świetnie przygotowani do rekordu, nawet najmłodsze dzieci dobrze znały gesty towarzyszące piosence.
Sama piosenka, do której posługiwano się językiem Makaton®, trwała 3 minuty i 40 sekund. Rekord miał na

celu promować wiedzę o autyzmie i różnych, alternatywnych formach komunikacji.

12

NAJOSTRZEJSZY BURGER

Burgery Nocą
Warszawa
4 kwietnia 2019
5 mln SHU

Rekordowy, najostrzejszy z najostrzejszych burger Kiler ma naprawdę imponujący skład. Przekąska zawiera:
papryki PepperX, Trynidad Scorpion Moruga, Habanero, Jalapenos, a ponadto krople czystej kapsaicyny,
wołowinę 200 gram, sałatę lodową i czerwoną cebulę. Do tej pory zaledwie 6 osób (w tym dwie kobiety)

zdołało zjeść najostrzejszego burgera w całości.

13

NAJWIĘKSZA SAŁATKA JARZYNOWA

Drawieński Ośrodek Kultury
Drawno
5 kwietnia 2019
123,75 kg

Do przygotowania największej w Polsce sałatki jarzynowej wykorzystano tylko tradycyjne składniki. Proporcje
były iście rekordowe. Zużyto: 30 kg marchewki, 30 kg ziemniaków, 10 kg pietruszki, 5 kg selera, 320 sztuk
jajek, 8 sztuk pora, 5 kg groszku, 5 kg kukurydzy, 2 duże wiadra ogórków kiszonych, 10 litrów majonezu, 1 litr

musztardy, sporo soli i pieprzu.

14

NAJWIĘKSZA LEKCJA ŚMIECHOJOGI

Jakub B. Bączek
Warszawa
6 kwietnia 2019
1498 osób

Lekcja śmiechojogi była jednym z bloków konferencji Jakuba B. Bączka. Odpowiednio poinstruowani
uczestnicy wykonywali ćwiczenia pokazywane przez prowadzącego. Było dużo śmiechu i pozytywnej energii.
Rekord na największą lekcję śmiechojogi bito w celu popularyzowania tej mało znanej w Polsce odmiany jogi.

15

NAJWIĘCEJ OSÓB PRZYBIJAJĄCYCH PIĄTKI W SZTAFECIE

Pracownicy firmy Whirlpool
Corporation
Iława
12 kwietnia 2019
102 osoby

Ten teambuildingowy Rekord Polski wspólnymi siłami postanowili ustanowić pracownicy firmy w ramach
spotkania integracyjnego. Uczestnicy próby przybijali piątki długo i wytrwale, a wynik, który udało się
osiągnąć to 102 osoby. Obecna na miejscu sędzina Biura Rekordów wręczyła pamiątkowy certyfikat

potwierdzający to osiągnięcie.

16

NAJDŁUŻSZY DYSTANS POKONANY TECHNIKĄ
SNOWGLIDINGU W CIĄGU 8 GODZIN

Prowing Team
Połonina Borżawska
15 kwietnia 2019
161 km

Rekordzistą w tej kategorii został Mariusz Janik z Prowing Team. Rekordowy wyczyn zorganizowano
z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. W ten rekordowy i spektakularny sposób, hucznie
uczczono okrągłą rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

17

NAJSZYBCIEJ POKONANE 100 KM TECHNIKĄ SNOWGLIDINGU

Prowing Team
Połonina Borżawska
15 kwietnia 2019
3 godziny i 15 minut

Przeprowadzenie próby nie było łatwe. Należało znaleźć odpowiednie miejsce, w którym panowałyby
odpowiednie dla dyscypliny snowglidingu warunki atmosferyczne oraz należało właściwie udokumentować
próbę do weryfikacji dla Biura Rekordów. Wybór padł na szczyt „Gimba”, który spełniał wszystkie kryteria.

18

NAJWIĘCEJ ROŚLIN ZASADZONYCH W WIELU
LOKALIZACJACH W CIĄGU 24 GODZIN

Dotlenieni.org
wiele lokalizacji
26 kwietnia 2019
13 396 nasadzeń

Aktualnie w Polsce i na całym świecie borykamy się z ogromnymi problemami z jakością powietrza,
którym oddychamy. W najbliższych latach fale upałów znacznie wzrosną, co będzie stanowić realne
zagrożenie dla naszego zdrowia. Aby poprawić jakość środowiska potrzebne są działania wielu instytucji

na wielu płaszczyznach, głównie edukacyjne, na przykład jak ta rekordowa inicjatywa.

19

NAJWIĘKSZA LEKCJA STOMATOLOGII
(rekord Guinnessa)

Grupa DENTONET.PL
Łódź
27 kwietnia 2019
438 osób

Próba bicia rekordu przebiegła sprawnie. Po przejściu przez bramę wejściową do strefy bicia rekordu
uczestnicy otrzymali miskę do mieszania, mieszadło i wodę. W każdej wyznaczonej strefie znajdowała się
osoba, która rozdzieliła odpowiednią ilość dentystycznej masy wyciskowej, niezbędnej do udziału w lekcji dla

każdego uczestnika. Teoretyczną część lekcji poprowadził doktor Tomasz Maria Kercz.

20

NAJWIĘKSZY LAS W SŁOIKU
(rekord Guinnessa)

Galeria Północna
Warszawa
27 kwietnia 2019
1018,2 kg

Słoik, który wykorzystano do wykonania rekordowego lasu w słoiku stworzono specjalnie na potrzeby rekordu. Konstrukcja
wykonana z pleksi wyposażona była w otwór drzwiowy i korkową zatyczkę. Sam słoik w najszerszym miejscu miał 2,5 m
szerokości oraz 3,1 m wysokości. Ustanawianie rekordu Guinnessa związane było z uroczystym otwarciem sezonu w ogrodzie
na dachu Galerii Północnej w Warszawie, a towarzyszyły mu m.in. warsztaty DIY z tworzenia własnych kompozycji roślinnych.

21

NAJWIĘKSZA MOZAIKA Z MONET

EOS KSI Polska Spółka z o. o.
Olsztyn
10 maja 2019
28,09 m2

Ustanawianie rekordu polegało na ścisłym ułożeniu obok siebie poszczególnych monet, tak aby
przedstawiały one jeden, rozpoznawalny wzór. Uczestnicy wydarzenia uporali się z zadaniem w niecałe 2
godziny. Gotowy wzór z monet wyraźnie przedstawiał logo firmy EOS KSI Polska Spółka z o. o. Był to iście

złoty rekord!

22

NAJDŁUŻSZY MARATON CZYTANIA TRYLOGII SIENKIEWICZA

Miejska Biblioteka Publiczna
w Gryficach
Gryfice
10 maja 2019
26 godzin, 4 minuty i 8 sekund

Próba bicia rekordu zorganizowana w Gryficach od początku cieszyła się dużym zainteresowaniem
mieszkańców. Tak dużym, że w budynku biblioteki gdzie odbywał się rekord, ustawiono dla słuchaczy kilka
rzędów krzeseł. Również osób chętnych do czytania nie zabrakło. Łącznie w próbie udział wzięło 78 osób.

23

NAJWIĘCEJ OSÓB GRAJĄCYCH NA DZWONKACH

Urząd Miasta Legionowo
Legionowo
11 maja 2019
243 osoby

Na miejscu wydarzenia obecna była sędzina Biura Rekordów, która dopilnowała, by wszyscy uczestnicy grali
równo, czysto i z zaangażowaniem. Podobno żadnych fałszów i nieczystości nie było! Atmosfera była gorąca
nie tylko z okazji słonecznego, ciepłego dnia, ale także dlatego, że melodią, którą odegrano, był hejnał miasta

Legionowa.

24

NAJWIĘCEJ MOTOCYKLI PALĄCYCH GUMĘ JEDNOCZEŚNIE
(rekord Guinnessa)

Klub Motocyklowy Waleczne Wilki
Lwówek
11 maja 2019
329 osób

Emocje były nie z tej ziemi! Wszędzie unosiła się adrenalina, determinacja i ogromne ilości gęstego, szarego
dymu oraz swąd palonej gumy. Całe wydarzenie ochraniali policjanci i strażacy, którzy dopilnowali, by nikomu
z obserwujących próbę gapiów nic się nie stało. Na wyraźny sygnał organizatora, motocykliści uruchomili

swoje maszyny i przez regulaminowe 30 sekund jednocześnie palili gumę.

25

NAJWIĘKSZY DYSTANS NA BIEŻNI ELEKTRYCZNEJ
W CIĄGU 24 GODZIN

Aktywni 24
Świdnica
12 maja 2019
315,36 km

Wydarzenie było nagrywane oraz nadzorowane przez niezależnych świadków i sędziów, którzy w pocie czoła
działali przez cały czas trwania próby. Wszystko przebiegło bardzo sprawnie i w zdrowej, sportowej
atmosferze. Każdy z uczestników rekordowej próby stawił się w strefie bicia rekordu o czasie i wykonał swoje

zadanie w stu procentach.

26

NAJWIĘKSZA MOC WYGENEROWANA NA ROWERZE
STACJONARNYM W CIĄGU 24 GODZIN

Aktywni 24
Świdnica
12 maja 2019
24,24 kW

Wynik, który udało się osiągnąć w tej kategorii, jest imponujący. Wygenerowano aż 20 744 kcal, czyli
w przeliczeniu dokładnie 24,24 kW. Łącznie na rowerze stacjonarnym przejechano 896,7 km, a w próbie
udział wzięło 58 osób. Tłem wydarzenia była corocznie odbywająca się w Świdnicy akcja promująca

aktywność i turystykę pod nazwą “Świdnica na Rowery”

27

NAJWIĘKSZY DYSTANS NA ERGOMETRZE WIOŚLARSKIM
W CIĄGU 24 GODZIN

Aktywni 24
Świdnica
12 maja 2019
311,243 km

Inspiracja do ustanowienia rekordu powstała w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Była
to chęć scalenia środowiska sportowego wokół wspólnego wydarzenia, które będzie kontynuowane w
następnych latach. Rekord odbył się już po raz kolejny i zakończył się oczywiście przyznaniem oficjalnego

certyfikatu potwierdzającego sukces.

28

NAJWIĘCEJ OSÓB ŚPIEWAJĄCYCH PIOSENKĘ MUSICALOWĄ

Teatr Muzyczny ROMA
Warszawa
12 maja 2019
781 osób

Rekordową próbę przeprowadzono na zakończenie spektaklu. Utwór “Piloci” został zaśpiewany
przez publiczność i aktorów na stojąco! Emocji nie brakowało, a sam rekord został pobity w bardzo radosnej,
pełnej pozytywnych wibracji atmosferze. Na zakończenie sędzina Biura Rekordów przekazała na ręce

organizatorów oficjalny certyfikat potwierdzający osiągnięcie, a owacjom, wiwatom i oklaskom nie było końca.

29

NAJWIĘCEJ OSÓB PRZECIĄGAJĄCYCH AUTOBUS NA LINIE

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5
w Sosnowcu
Sosnowiec
17 maja 2019
188 osób

Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia była społeczność szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5
w Sosnowcu. Do próby tłumnie przyłączyła się również społeczność lokalna. Dzięki ogromnemu
zaangażowaniu uczestników rekordu udało się nie tylko osiągnąć sukces, ale również udowodnić, że “Razem

możemy więcej”.

30

NAJWIĘKSZY KOLAŻ

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Nowym Targu
Nowy Targ
17 maja 2019
25 m2

Kolaż został wykonany z kilku rodzajów materiałów plastycznych. Zastosowana technika tworzenia kolażu
polegała na formowaniu kompozycji z różnych materiałów i tworzyw, m.in. gazet, tkanin, fotografii
oraz drobnych przedmiotów codziennego użytku. Materiały naklejano na płótno lub papier i łączono

z tradycyjnymi technikami plastycznymi. Użyto między innymi farby olejnej, farby akrylowej i gwaszu.

31

NAJWIĘKSZY KOTLET SCHABOWY

Hotel & Restauracja SULBIN
Garwolin
19 maja 2019
62 kg

Na okrągłym blacie uformowany został odpowiednich rozmiarów kotlet. W międzyczasie przygotowano
pozostałe składniki panierki. Użyto 50 szt. jaj, 150 g pieprzu czarnego mielonego, 6 kg bułki tartej i 100 litrów
rozgrzanego oleju. Patelnia, na której smażono rekordowego kotleta - giganta, została wykonana na

specjalne zamówienie.

32

NAJWIĘKSZY WZÓR Z SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Jerzy Kurkowski
Żarki
24 maja 2019
95 aut

Rekord ustanowiono podczas I Turystycznego Rajdu MINI. Rekordowy wzór z samochodów osobowych
wykonany był oczywiście z aut MINI, którymi tego dnia licznie przyjechali właściciele. Całkowity rozmiar
największego w Polsce wzoru z samochodów wynosił 16,7 metrów na wysokość oraz 112,5 metrów na

szerokość. Rekord Polski miał uczcić 60-lecie istnienia marki MINI.

33

NAJWIĘKSZA SZTAFETA BIEGOWA (LICZBA UCZESTNIKÓW)

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych
„Hospicjum” w Gliwicach
Gliwice
25 maja 2019
1945 osób

Rekordowe przedsięwzięcie odbyło się na Arenie Lekkoatletycznej w Gliwicach. Próba zorganizowana była na
rzecz rozbudowy Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach. Celem akcji było zgromadzenie jak największej
sumy pieniędzy, rozpowszechnianie wiedzy i świadomości ludzi dotyczącej tego miejsca, propagowanie

aktywnego spędzania wolnego czasu i integracja środowiska biegowego oraz całych rodzin.

34

NAJWIĘCEJ OSÓB W PIŻAMACH

Franek Popek i Przyjaciele
Warszawa
26 maja 2019
120 osób

Wydarzenie pod nazwą: Rekord Polski dla Franka – Najwięcej osób w piżamach zorganizowano w ramach
pikniku charytatywnego pod honorowym patronatem Burmistrza Wilanowa – Pana Ludwika Rakowskiego.
Celem wydarzenia było zebranie środków na leczenie 5-letniego Franka, zmagającego się z guzem pnia

mózgu o najwyższej klasie złośliwości.

35

NAJWIĘCEJ MARATONÓW PRZEBIEGNIĘTYCH
W RÓŻNYCH KRAJACH

Wojciech Machnik
wiele lokalizacji
26 maja 2019
50 maratonów

Rekord ustanowiony został w ramach podprojektu „najwięcej ukończonych maratonów w różnych krajach w
ciągu roku” – który z kolei jest częścią globalnego wyzwania 249challenge.com. Wszystkie maratony wzięte
pod uwagę podczas procesu weryfikacji Rekordu Polski musiały być oficjalnymi maratonami z atestowaną

trasą.

36

NAJWIĘKSZA LEKCJA PILATES

III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu
Kalisz
31 maja 2019
249 osób

Rekord Polski w Kaliszu ustanawiany był z okazji Dnia Dziecka oraz w ramach promocji zdrowego
trybu życia wśród młodzieży III LO im. Mikołaja Kopernika. Inspiracją do ustanowienia rekordu była chęć
wspólnego zadbania o zdrowie, integracja szkolnej społeczności oraz propagowanie działalności szkoły

w środowisku lokalnym.

37

NAJDŁUŻSZY POCIĄG Z LUDZI

Miejska Biblioteka Publiczna w
Chrzanowie
Chrzanów
31 maja 2019
601 osób

Rekordowe przedsięwzięcie zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie odbyło się w
ramach projektu „Pociąg do tradycji” sfinansowanego ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Zainteresowanie Rekordem Polski na najdłuższy pociąg z ludzi było ogromne.

38

NAJWIĘCEJ OSÓB GRAJĄCYCH NA KUBECZKACH

Stowarzyszenie "Przyjaciele Wronia”
Zieleń
31 maja 2019
448 osób

Liczenie wszystkich uczestników poszło bardzo sprawnie, głównie dzięki udziałowi wykwalifikowanych
nauczycieli matematyki ze szkół podstawowych gminy Ryńsk. Rekord prowadziła sama Pani Dyrektor Szkoły w
Zieleniu – Sabina Topij-Brylińska. Atmosfera była wspaniała, a wszyscy uczniowie dokładnie znali sekwencję

ruchów niezbędnych do zagrania popularnej piosenki na kubeczkach.

39

NAJDŁUŻSZY NALEŚNIK

Tomasz Rosa
Bogacica
1 czerwca 2019
174 m

Do upieczenia rekordowego naleśnika zużyto rekordową ilość składników. Wykorzystano: 200 jajek, 48 litrów
mleka, 35 kilogramów mąki, 33 litry wody, 10 kilogramów cukru, 10 litrów oleju i aż 90 kilogramów truskawek,
które były użyte jako nadzienie. Celem organizacji charytatywnego festynu oraz próby bicia Rekordu Polski

była pomoc 3,5 letniemu Dawidowi Mączce, który cierpi na zespół Pradera-Williego.

40

NAJWIĘKSZY DYSTANS POKONANY BOSO
W CIĄGU 24 GODZIN

Paweł Mej
Bytów
2 czerwca 2019
113,110 km

Bieganie na boso Paweł Mej zorganizował nie tylko dla siebie. Biegł charytatywnie dla niepełnosprawnej
Karoliny Orlikowskiej. Początkowo Paweł Mej biegł na bytowskim rynku, następnie wziął udział w 39.
półmaratonie Gochów. Wszystko to bez chwili wytchnienia i oczywiście na boso. Paweł pokazał, że jest

wytrwałym i twardym zawodnikiem!

41

NAJDŁUŻSZY MARATON GRY W BOCCIA
(rekord Guinnessa)

Uniwersytet Zielonogórski
Zielona Góra
2 czerwca 2019
25 godzin i 1 minuta

Próba bicia rekordu odbyła się z inicjatywy Uniwersytetu Zielonogórskiego. W przedsięwzięciu wzięły udział
dwie doświadczone zawodniczki – Dominika Hoft i Marlena Pogorzelczyk. Pod okiem czujnych sędziów,
świadków, kibiców i innych zaproszonych gości, dwie studentki niestrudzenie rozgrywały kule mecz za

meczem. Rekordowemu pojedynkowi towarzyszyły Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS w Boccia.

42

NAJWIĘKSZA LEKCJA ODDYCHANIA

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

Łódź
8 czerwca 2019
220 osób

Podczas lekcji specjaliści z WZZOZCLChPłiR w Łodzi pokazywali prawidłowy tor oddychania, zwracali uwagę
na właściwy wdech i wydech i wyjaśniali do czego służy przepona. Okazuje się, że ludzie na ogół zatracają
umiejętność prawidłowego oddychania już po 4 latach od urodzenia. W praktyce oznacza to, że jesteśmy

notorycznie niedotlenieni. Rekordowa lekcja miała na celu zwrócić uwagę na ten problem.

43

NAJWIĘKSZA MOZAIKA Z JABŁEK

Stowarzyszenie SIEMACHA
Kraków
8 czerwca 2019
16 m2

Na wyznaczonym terenie na boisku znajdował się szablon o wymiarach 4 m x 4 m oraz skrzynie z jabłkami.
Uczestnicy rekordowej próby zaczęli układać jabłka zgodnie ze wzorem. Wszystkie dzieci były bardzo
zaangażowane w całe przedsięwzięcie. Po ukończeniu rekordowego układania i zmierzeniu całej mozaiki,

było już jasne, że rekord udało się pobić.

44

NAJWIĘCEJ OSÓB Z ELEMENTAMI FLUORESCENCYJNYMI

Fura Szczęścia
Poznań
8 czerwca 2019
212 osób

Na profesjonalnym zegarze sportowym odmierzono regulaminową 1 minutę. Uczestnicy Fluo Rekordu
Polski świetnie się bawili w ciemności, tańczyli, podskakiwali i wymachiwali fluo elementami. Ustanawianie
rekordu uświetnił występ dwóch zdolnych skrzypaczek, który nadał całemu przedsięwzięciu magicznej aury.

Było wyjątkowo pięknie, kolorowo i w słusznym celu!

45

NAJCIĘŻSZA TRUSKAWKA

Marek Bromer
Lubliniec
8 czerwca 2019
224 g

Jeden z pracowników Pana Marka znalazł niecodzienną truskawkę podczas pracy sezonowej na plantacji. Ten
Rekord Polski to zaledwie o 26 gram mniej niż wynosi rekord Guinnessa w tej kategorii. Jak mówi znalazca
rekordowo dużej truskawki, taki rozmiar owocu to cud natury, a znalezienie go było kwestią zwykłego

przypadku.

46

NAJWIĘCEJ OSÓB WĘDKUJĄCYCH JEDNOCZEŚNIE

Koło PZW nr 14 w Pasłęku
Pasłęk
9 czerwca 2019
431 osób

Rekord ustanowiony został w wyznaczonym przez organizatorów miejscu – na jednym z brzegów zbiornika
retencyjnego Zakrzewko II. W trakcie bicia rekordu złowiono aż 120 ryb, a rekordowy okaz mierzył 34,5
cm i był to leszcz. Na miejscu wydarzenia obecny był sędzia Biura Rekordów, który między innymi policzył

wszystkich uczestników i zweryfikował czy wędkują zgodnie z zasadami.

47

NAJWIĘCEJ OSÓB TAŃCZĄCYCH TANGO ARGENTYŃSKIE

Sieraszewski Dance-Studio
Kalisz
9 czerwca 2019
158 osób

Podczas wydarzenia tańczyło aż 79 par. Pan Piotr Sieraszewski wraz z małżonką brali również czynny udział
w biciu rekordu. Rozpoczęcie i zakończenie ogłoszono wyraźnym sygnałem przez dyrektora Centrum Kultury
i Sztuki w Kaliszu, na terenie którego był pobijany rekord. Co ciekawe, w rekordzie brały udział aż trzy

pokolenia! Ogniste tango argentyńskie zostało odtańczone do utworu El Tango De Roxanne.

48

NAJWIĘCEJ OSÓB TAŃCZĄCYCH HIP-HOP

Fundacja Pomaganie Jest Trendy
Kalisz
15 czerwca 2019
232 osoby

Organizatorem i pomysłodawcą ustanowienia Rekordu Polski w tańczeniu hip-hopu była Fundacja
Pomaganie jest Trendy z Kalisza. Rekord odbył się w ramach I Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Hip-Hop o
Puchar Babu – Wielka Bitwa Kaliska. Rekord ustanawiany był w szczytnym celu. Towarzyszyła mu zbiórka

charytatywna, którą prowadziła fundacja Bread of Life na rehabilitację dziewczynek: Mai i Zoi.

49

NAJWIĘKSZY BURGER

Sokołów S.A.
Tarnów
15 czerwca 2019
213,6 kg

Przepis na rekordowego burgera był klasyczny. W jego skład weszło: jedna 40-kilogramowa bułka pszenna, 150 kg
mięsa wołowego z przedniej ćwiartki, 5 kg sera cheddar, 10 kg świeżych pomidorów, 10 kg ogórków konserwowych,
10 kg cebuli, 5 kg sałaty lodowej, 10 kg majonezu, 10 kg keczupu oraz sól i pieprz do smaku. Atmosfera była gorąca,

zwłaszcza przy specjalnie zrobionej na potrzeby rekordu konstrukcji do usmażenia wielkiego burgera!

50

NAJWIĘCEJ OSÓB GRAJĄCYCH NA TRĄBKACH

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i
Rekreacji w Trąbkach Wielkich
Trąbki Wielkie
15 czerwca 2019
113 osób

Tradycyjnie utworem, który wybrano do zagrania, był hymn gminy Trąbki Wielkie. Zgodnie z wytycznymi od
Biura Rekordów, melodia trwała ponad 30 sekund. Orkiestrą kierował dyrygent - międzynarodowej sławy
wirtuoz trąbki, solista i kompozytor z Izraela – Tamir Akta. Podczas wydarzenia nie brakowało dodatkowych

atrakcji. Odbył się konkurs “Mały Trębacz” i wystąpił zespół Golec uOrkiestra.

51

NAJDŁUŻSZA PAJDA CHLEBA ZE SMALCEM

Żuławski Bank Spółdzielczy
Nowy Dwór Gdański
22 czerwca 2019
164,3 m

Procesu pomiarowego rekordowej pajdy dokonano przy użyciu specjalnego koła pomiarowego. Jak
relacjonują uczestnicy wydarzenia, którzy zaraz po zmierzeniu mieli okazję skosztować przysmaku: pajda
chleba ze smalcem była nie tylko najdłuższa, ale i najsmaczniejsza! To dzięki Paniom z Koła Gospodyń

Wiejskich, które przygotowały aż 7 rodzajów smalcu i ukisiły ogórki. Było smacznie, rekordowo i tradycyjnie!

52

NAJDŁUŻSZA RZEŹBA Z DREWNA
(rekord Guinnessa)

Urząd Miasta Helu
Hel
24 czerwca 2019
14,37 m

Pomysł wyszedł od samego rzeźbiarza Roberta Wyskiela i został zaakceptowany przez burmistrza miasta Hel. Rzeźba przedstawiała
bohaterów wiersza Juliana Tuwima pt. “Rzepka”. Miasto chciało w ten sposób propagować czytelnictwo i wartości prorodzinne
oraz podkreślić trud pracy rzeźbiarzy. Finalnie rzeźba została przetransportowana do parku, by zachwycać przechodniów. Można nie tylko
nacieszyć nią oko, ale też usłyszeć wiersz recytowany w aż 4 językach: polskim, angielskim, rosyjskim i kaszubskim!

53

NAJWIĘCEJ OSÓB TAŃCZĄCYCH KACZUCHY

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy w Koszalinie
Lekowo
25 czerwca 2019
651 osób

Bicie rekordu zorganizowano jako jedną z atrakcji wydarzenia – III Piknik Rodzinny TPD “Zdrowo jesz – lepiej
żyjesz”. Okazją do podjęcia wyzwania były obchody 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Inspiracją do
pobicia oficjalnego Rekordu Polski była integracja międzypokoleniowa rodzin. Wszyscy uczestnicy tej

rekordowej próby bawili się doskonale!

54

NAJDŁUŻEJ TRWAJĄCA MEKSYKAŃSKA FALA

Unia Leszno
Leszno
28 czerwca 2019
5 minut i 14 sekund

W dniu meczu żużlowego frekwencja na trybunach stadionu była ogromna. W rekordowej próbie
uczestniczyło ponad 8 tysięcy osób, ale nie to było kluczowe dla ustanowienia rekordu. Najważniejsza była
wytrwałość i cierpliwość. Na wyraźny znak, który padł ze strony komentatorów, dokładnie po 7

biegu rozpoczęło się ustanawianie rekordu. Wszyscy uczestnicy bawili się doskonale.

55

NAJWIĘCEJ OSÓB WYKONUJĄCYCH PRZYSIADY

Centrum Handlowe Plejada Sosnowiec
Sosnowiec
29 czerwca 2019
125 osób

W próbę bicia Rekordu Polski zaangażowały się osoby regularnie uprawiające fitness, dzieci oraz
zgromadzeni w centrum uczestnicy. Wszystkich rekordzistów dopingował i zagrzewał do boju znany
YouTuber – Danny Ferreri. Po wszystkim chętnie robił sobie zdjęcia z fanami i rozdawał autografy. Było

rekordowo, energicznie i pozytywnie!

56

NAJWIĘKSZA KONFITURA OWOCOWA

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Chmielnie
Chmielno
30 czerwca 2019
100,15 kg

Inspiracją do ustanowienia rekordu była chęć poczęstowania jak największej liczby uczestników konfiturą
truskawkową

ze

słodkich

i

aromatycznych

truskawek

kaszubskich,

które

są

produktem

tradycyjnym województwa pomorskiego. Nie każdy wie, że truskawki kaszubskie zostały nawet wpisane

do europejskiego systemu nazw i oznaczeń geograficznych. Było pysznie!

57

NAJWIĘCEJ INSTRUMENTÓW WYKORZYSTANYCH
DO ZAGRANIA JEDNEJ MELODII

Natalia Jasińska
wiele lokalizacji
12 lipca 2019
71 instrumentów

Wyobrażacie sobie posiadanie umiejętności grania na nie jednym, nie dwóch, nie trzech a kilkudziesięciu
instrumentach muzycznych? Takimi rekordowymi zdolnościami wykazała się rekordzistka Natalia Jasińska.
Na potrzeby ustanawiania tego rekordu Natalia wybrała klasyk – utwór Elvisa Presleya „Love Me Tender”.

Celem przedsięwzięcia było propagowanie twórczości muzycznej w kilku gatunkach.

58

NAJWIĘKSZA DZIEWANNA

Ewa i Zbigniew Łukacz
Lubiąż
14 lipca 2019
3,41 m

Dziewanna to roślina, którą z powodzeniem stosuje się w ziołolecznictwie. Dzięki swoim prozdrowotnym
właściwościom może wspomagać leczenie chorób górnych dróg oddechowych i dróg żółciowych.
Maksymalnie może osiągać wymiary od 1,5 do 2 metrów wysokości. Z tej rekordowej dziewanny wyrosło

jednak niezłe ziółko!

59

NAJWIĘCEJ OSÓB ŚPIEWAJĄCYCH PIEŚŃ TRADYCYJNĄ

Lokalna Grupa Działania Pałuki Wspólna Sprawa
Łabiszyn
20 lipca 2019
639 osób

Pieśni tradycyjne niosą ze sobą ogromną moc i prawdziwe przesłanie. Zna je chyba każdy w Polsce, a pamięć o nich
przekazywana jest przez rodziny z całego kraju, z pokolenia na pokolenie. Próba ustanowienia tego rekordu odbyła się
w ramach VII Festiwalu Ludowego i okazał się ogromnym sukcesem. Na miejscu wydarzenia była obecna sędzina

Biura Rekordów, która dopilnowała, by wszystko przebiegło zgodnie z wytycznymi.

60

NAJWIĘKSZY ZABIEG REFLEKSOLOGII

Fundacja OdNowa Centrum
Gdańsk
20 lipca 2019
255 osób

Wykonywanie zabiegów refleksologii podzielono na tury. W każdej turze 15 uczestników zajmowało
jednocześnie wszystkie 15 stanowisk. Pojedynczy zabieg trwał 30 minut. Oprócz ustanawiania Rekordu Polski
na największy zabieg refleksologii, odbyły się także wykłady o refleksologii i naturoterapii, zajęcia REST,

terapie ciepłem, sesje oddechowe, a wszystkim wydarzeniom towarzyszyła muzyka na żywo.

61

NAJWIĘCEJ OSÓB JEDZĄCYCH MLEKO W TUBCE

Gmina Poniec, SM Gostyń, Gostyn24.pl
Poniec
20 lipca 2019
564 osoby

Inspiracją do ustanowienia tego najsłodszego Rekordu Polski było podniesienie atrakcyjności imprezy z okazji
Dni Ziemi Ponieckiej, wspólna zabawa oraz integracja, a także promocja tego co dobre i lokalne. Celem
przedsięwzięcia było zachęcenie mieszkańców do wybierania lokalnego produktu, jakim jest zagęszczone

mleko w tubce, które dla wielu osób jest po prostu smakiem z dzieciństwa.

62

NAJDŁUŻSZA LINIA Z PLAKATÓW

Wałeckie Centrum Kultury – Kino Tęcza
Wałcz
20 lipca 2019
1934,4 m

Inspiracja do ustanowienia rekordu nie wzięła się przypadkowo. Warto wspomnieć, że organizator
przedsięwzięcia – Kino Tęcza w Wałczu jest jednym najstarszych kin działających w Polsce nieprzerwanie od
czasów przedwojennych. Dzięki rekordowej linii plakatów zebranych na przestrzeni ostatnich 30 lat,

mieszkańcy Wałcza mogli odbyć podróż w czasie wspominając swoje pobyty na różnych seansach filmowych.

63

NAJWIĘKSZA LEKCJA EKOLOGII

Stowarzyszenie Czyste Tatry
Zakopane
27 lipca 2019
211 osób

Całe

wydarzenie
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Podczas

lekcji uczestnicy dowiedzieli się o zasadach ekologii oraz wykonali w praktyce zadania mające na celu
ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko. Każdy uczestnik został wyposażony w pomoce naukowe

umożliwiające uczestnictwo w lekcji.

64

NAJWIĘCEJ OSÓB KOSZĄCYCH TRADYCYJNYMI NARZĘDZIAMI

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrów
Ostrów
28 lipca 2019
304 osoby

Ustanawianie rekordu odbyło się w ramach II Festiwalu Żniwnego w Ostrowie. Atrakcji nie brakowało. Były
przysmaki od koła gospodyń wiejskich, punkt ostrzenia kos i sierpów, prelekcje o tradycyjnych metodach
uprawy zboża i żniw, a także liczne prezentacje. Mimo żaru, który dosłownie lał się z nieba, niestrudzeni

uczestnicy wyposażeni w kosy i sierpy ochoczo ruszyli w pole po rekord.

65

NAJWIĘKSZY PLON PSZENICY OZIMEJ Z HEKTARA

PROCAM Polska Sp. z o.o.
Bystrze
1 sierpnia 2019
10,531 t/ha

Ten rekord wymagał cierpliwości, zaangażowania i przede wszystkim odpowiedniej wiedzy. Dzięki wspaniałej
inicjatywie udało się osiągnąć sukces i – mimo niesprzyjających w sezonie warunków pogodowych –
wyśrubować wynik. Rekordową odmianą okazała się pszenica ozima Findus. Cała procedura koszenia

pszenicy wraz z ważeniem trwała około 3 godzin.

66

NAJSTARSZA ZAŁOGA REJSU (ŚREDNIA WIEKU)

Klub Żeglarski „Korab” Radom
Kołobrzeg
3 sierpnia 2019
75 lat

Uczestnikami rekordowego rejsu byli członkowie Klubu Żeglarskiego „Korab” w Radomiu, którzy zaokrętowali
się na jacht „The Wind” w sobotę 27 lipca 2019 roku w Kołobrzegu, po czym wypłynęli w kierunku
Bornholmu. Ich pierwszym przystankiem było Rønne, a następnie dotarli do Simrishamn w Szwecji. Potem

wrócili na Bornholm, zwiedzili Christiansø, a stamtąd pożeglowali z powrotem do Kołobrzegu.

67

NAJWIĘKSZY FOTOALBUM ONLINE

Fundacja mBank
Kostrzyn nad Odrą
3 sierpnia 2019
5399 zdjęć

Bicie rekordu miało na celu huczne uczczenie 25. jubileuszowej edycji festiwalu. Uczestnicy mogli wrzucać
do albumu swoje zdjęcia z poprzednich edycji, jak i z aktualnej odsłony festiwalu i w ten sposób stworzyć
najwspanialszy album ze wspomnieniami z Kostrzyna nad Odrą. Do albumu trafiały wszystkie zdjęcia

opatrzone na Instagramie hasztagiem #mBanknaASP.

68

NAJWIĘKSZY WZÓR BUTELKI Z LUDZI

Browar Wiatr
Uniejów
3 sierpnia 2019
187 osób

Największy w Polsce wzór butelki z ludzi był wyraźnie rozpoznawalny z lotu ptaka dzięki temu, że każdy
uczestnik przed rozpoczęciem próby otrzymał białą koszulkę. Zgodnie z wytycznymi Biura Rekordów, aby
obecny na miejscu sędzia mógł zatwierdzić wynik, w próbie musiało wziąć udział przynajmniej 100

osób. Liczba ta nie była jednak żadnym problemem!

69

NAJWIĘCEJ OSÓB TAŃCZĄCYCH BELGIJKĘ

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Gietrzwałd
4 sierpnia 2019
4851 osób

Rekordowa próba trwała około 45 minut. Najwięcej czasu zajęło wpuszczanie tak dużej liczby uczestników
do starannie odgrodzonej strefy bicia rekordu. Sam taniec trwał regulaminowe 5 minut. Uczestnikami
Rekordu Polski na najwięcej osób tańczących belgijkę jednocześnie byli harcerze z całej Polski – chłopcy

i dziewczęta w różnym wieku. Wszyscy byli bardzo zaangażowani w tańczenie i dobrze znali kroki belgijki.

70

NAJWIĘCEJ SALT W TYŁ WYKONANYCH NA FLYBOARDZIE W CIĄGU MINUTY
(rekord Guinnessa)

Hydro Sport sp. z o.o.
Szczecin
10 sierpnia 2019
30 powtórzeń

Rekordowe wyzwanie, które podjęto podczas Water Show Szczecin, wcale nie było łatwe i przyjemne, bo spośród
wszystkich uczestników tylko jeden – Tomasz Kubik sprostał wytycznym i pobił rekord Guinnessa. Zrobił to w wielkim
stylu, a efekt był spektakularny! Co ciekawe,

obecny rekordzista z teamu Jet Life ustanowił nowy rekord już w

pierwszej próbie, a dzięki swoim osiągnięciom został oficjalnie zaproszony do programu telewizyjnego z rekordami.

71

NAJWIĘKSZA LEKCJA HISTORII

Ośrodek Kultury w Jastrowiu
Jastrowie
10 sierpnia 2019
637 osób

Tematem rekordowej, największej w Polsce lekcji historii był “Bój o Podgaje 1945”. Rekord był organizowany
m. in. w związku z kontynuacją obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, które były
jednym z wielu elementów edukacyjno-rozrywkowych podczas VIII Areny Festiwal 1. Dzień Wolności w

Jastrowiu – jednej z największych tego typu imprez w Polsce.

72

NAJWIĘCEJ KONI POCHODZĄCYCH Z JEDNEJ HODOWLI
SPRZĘGNIĘTYCH W KLIN

M.K. SZUSTER Juliusz Krzysztof Szuster
Koszęcin
10 sierpnia 2019
10 koni

Ustanawianie oficjalnego Rekordu Polski było jedną z ważniejszych atrakcji, które odbywały się tego dnia
w Koszęcinie. Organizator i pomysłodawca rekordu, Pan Krzysztof Szuster, był niekwestionowanym
bohaterem całej imprezy. Na hipodromie w Starym Parku można było podziwiać wspaniały pokaz

historycznego sprzęgnięcia dziesiątki koni w klin i powożenia tym imponującym zaprzęgiem.

73

NAJWIĘCEJ OSÓB JEDZĄCYCH MIÓD JEDNOCZEŚNIE

Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie
Bojanów
11 sierpnia 2019
568 osób

Przed rozpoczęciem próby ustanawiania rekordu, atmosfera wśród uczestników była bardzo gorąca. Wszyscy
zostali dokładnie policzeni przy użyciu klikerów i na wejściu do strefy otrzymali przepyszny wafelek z porcją
miodu. Gdy było już jasne, że rekord udało się ustanowić, sędzina wręczyła na scenie certyfikat

potwierdzający osiągnięcie na ręce wójta Gminy Bojanów.

74

NAJWIĘCEJ OSÓB RZEŹBIĄCYCH W DREWNIE

Farma I’m Happy Spółka z o.o.
Przesieka
17 sierpnia 2019
104 osoby

Ustanawianie Rekordu Polski odbyło się przy okazji wydarzenia “V Zjazd Pozytywnych Niemożliwe
Nie Istnieje”. Główną inspiracją do ustanowienia rekordu była promocja morsowania jako naturalnej
krioterapii, dlatego też w drewnie rzeźbiono wizerunek morsa. Ponadto promowano lokalne rękodzieło

i region Karkonoszy.

75

NAJWIĘCEJ OSÓB W KAMIZELKACH RATUNKOWYCH
I ASEKURACYJNYCH

Stowarzyszenie Studiów i Analiz
Bezpieczeństwa
Kuźnica
17 sierpnia 2019
140 osób

Rekord Polski był ustanawiany na półmetku trasy. Do ustanowienia rekordu przyłączyły się służby ratownicze
WOPR i osoby asekurujące. Po przemarszu mielizną, posileniu się prowiantem i rekordowych emocjach,
uczestnicy wydarzenia musieli przepłynąć na linach w grupach 10 osobowych w okolice Rewy, gdzie na cyplu

znajdowała się meta.

76

NAJDŁUŻSZY PIERNIK

Jaworski Ośrodek Kultury
Jawor
24 sierpnia 2019
59,8 m

Jaworski rynek był zaaranżowany bardzo praktycznie. Na środku znajdowała się scena, na której później
odbyło się oficjalne ogłoszenie wyniku i wręczenie certyfikatu. Stoły, na których wykładano najdłuższy
piernik były rozlokowane wzdłuż jednej ściany rynku. Całość wydarzenia rozpoczęła się paradą motocykli

i cukierników wraz z wozem, który transportował blachy świeżo upieczonego piernika.

77

NAJDŁUŻSZA LINIA Z CHIŃSKICH PAŁECZEK
(rekord Guinnessa)

Sanhua Aweco
Tychy
29 sierpnia 2019
3975 sztuk

Proces układania rekordowej linii z pałeczek był bardzo wymagający. Potrzebna była duża dawka precyzji,
cierpliwości, wytrwałości, a także zdolności do planowania, kontrolowania i dowodzenia zespołem. Całe
wydarzenie przebiegło bardzo sprawnie, bez jakichkolwiek komplikacji. Kolejne grupy pracowników

przedsiębiorstwa Sanhua Aweco wchodziły na teren i wykonywały rekordowe zadanie.

78

NAJWIĘKSZY PLON OGÓLNY ŚWIEŻEJ MASY KUKURYDZY
Z HEKTARA

IGP Polska Sp. z o.o. Sp. k.
Trzyrzecze
4 września 2019
78,08 t/ha

Rekord Polski ustanawiano z inicjatywy połączonych sił firm: CLAAS, IGP Polska, K+S Polska oraz Sano –
Nowoczesne Żywienie Zwierząt. Z pola zbierano kukurydzę odmiany CODIZOUK o FAO 270, rej. COBORU
2019. Rośliny były bardzo wyrośnięte, a kolby były w pełni zazielenione. Przy tegorocznej aurze pogodowej

był to niecodzienny widok na polach.

79

NAJWIĘKSZA MOZAIKA Z PAPIEROWYCH KUBECZKÓW

US Pharmacia Sp. z o.o.
Wrocław
6 września 2019
39,95 m2

Całość przebiegła sprawnie, a pogoda dopisała podobnie jak humory uczestników. Pomiar został wykonany
kołem pomiarowym, a wymiary mozaiki z papierowych kubeczków to 8,5 metra długości i 4,7 metra
szerokości. Wynik rekordu zatwierdziła obecna na miejscu sędzina Biura Rekordów, która czuwała także nad

całym procesem układania papierowych kubeczków.

80

NAJWIĘCEJ OSÓB W STROJU RYCERZA

Stowarzyszenie Wrzuć Na Luz
Ciechanów
7 września 2019
150 osób

Inspiracją do zorganizowania Rekordu Polski był projekt „Ciechanów Miastem Rycerzy” – autorstwa Alicji
Gąsiorowskiej. Rekord Polski przeprowadzony został na dziedzińcu średniowiecznego Zamku Książąt
Mazowieckich w Ciechanowie. Emocje sięgały zenitu, jednak jak przystało na rycerzy, wszyscy uczestnicy

zachowywali się zgodnie z przyjętą etykietą, nawet ci najmłodsi.

81

NAJWIĘKSZA MOZAIKA Z LUDZI

Rotary Klub Grudziądz Centrum
Grudziądz
10 września 2019
3003 osoby

Okazją do bicia takiego, a nie innego Rekordu Polski były obchody Światowego Dnia Walki z Polio.
Celem rekordowego przedsięwzięcia było uświadomienie ludzi o istnieniu choroby i konieczności walki z nią, a także
integracja młodzieży grudziądzkiej. Niesprzyjające warunki pogodowe nieco zniekształciły kolorowe kartony, kilka

rzędów zostało zdyskwalifikowane, ale całość była dobrze rozpoznawalna, dlatego rekord został uznany.

82

NAJCIĘŻSZA BRUKIEW

Przemysław Józef Budzisz
Władysławowo
10 września 2019
10,662 kg

Jak relacjonuje rekordzista, gigantyczna brukiew była dziełem przypadku, ale nie do końca. Pan Przemysław
posiał brukiew z wyselekcjonowanych nasion kupionych w Wielkiej Brytanii. Rekordzista przed
przystąpieniem do uprawy dokładnie zapoznał się z obowiązującymi zasadami uprawy oraz wnikliwie

przeanalizował wiadomości o trybie życia brukwi. Nabytą wiedzę zastosował w praktyce.

83

NAJWYŻSZY SŁONECZNIK

Andrzej Kurek
Toszek
11 września 2019
4,89 m

Nasiona gigantycznego słonecznika zostały wysiane na początku maja 2019 roku obok pnia po ścięciu
kilkunastoletniego świerku. W związku z upalnym latem i małą ilością deszczu słonecznik był podlewany
wodą wodociągową oraz 3 razy w tygodniu wodą z oczka, gdzie pływają ryby. Rósł i rósł, aż urósł na oficjalny

Rekord Polski.

84

NAJWIĘCEJ PIEROGÓW ULEPIONYCH W CIĄGU 1 GODZINY
(rekord Guinnessa)

Beata Jasek, Gmina Iwkowa
Iwkowa
15 września 2019
1066 sztuk

Na wyraźny sygnał Beata Jasek przystąpiła do nakładania farszu oraz klejenia pierogów. Nadzianie i zaklejenie
pierogów zajęło jej około 45 minut. Po tym czasie przystąpiła do gotowania, które trwało około 9-10
minut. Następnie wyciągnęła pierogi z patelni za pomocą wcześniej wykonanych koszy włożonych do patelni

i wysypała je do specjalnie przygotowanych pojemników.

85

NAJWIĘKSZA LEKCJA EKOLOGII

Urząd Miejski w Elblągu
Elbląg
20 września 2019
263 osoby

Inspiracją do ustanowienia rekordu była chęć pokazania, że tylko wspólne działania mają szanse
na powodzenie i dają realny wpływ na otaczający nas świat. Wspólna lekcja ekologii była dobrą okazją
do usystematyzowania zagadnień związanych z wpływem działalności człowieka na otaczającą przyrodę

oraz propagowaniem proekologicznych postaw wśród młodszych i starszych mieszkańców miasta.

86

NAJWIĘCEJ OSÓB TAŃCZĄCYCH ZE SKRZYNKAMI Z PIWEM

Stowarzyszenie “Borki-aktywni razem”
Dobrzeń Mały
21 września 2019
184 osoby

Chętnych do udziału w zabawie nie brakowało, a nikogo nie trzeba było specjalnie długo namawiać do
schwytania swojej kraty i ruszenia w tany! Wydarzenie odbywało się na terenie OSP w Dobrzeniu Małym.
Osoby chętne do wzięcia udziału w wydarzeniu ustawiły się po jednej stronie boiska. Każda osoba wchodziła

pojedynczo do strefy bicia rekordu przez specjalną bramkę ze skrzynkami wypełnionymi butelkami po piwie.

87

NAJWIĘCEJ OSÓB MALUJĄCYCH SOBIE USTA JEDNOCZEŚNIE

PTAK Warsaw Expo
Warszawa
21 września 2019
446 osób

Kolejka osób chętnych do wzięcia udziału w rekordzie była bardzo długa. Wszyscy uczestnicy cierpliwie
czekali na rozpoczęcie wpuszczania do strefy bicia rekordu, która znajdowała się tuż obok sceny głównej.
Frekwencja dopisała również dlatego, że każdy uczestnik otrzymał w prezencie darmową szminkę

i lusterko od firmy INGRID Cosmetics.

88

NAJWIĘKSZA PORCJA RACUCHÓW Z DYNIĄ

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
Krapkowice
22 września 2019
1360 sztuk

Proces przygotowywania tj. liczenia, ważenia i ostatecznie wydawania uczestnikom wydarzenia przepysznych
racuchów z dynią przebiegł bardzo sprawnie. Nad całością rekordu czuwała sędzina z Biura Rekordów, która
ostatecznie zatwierdziła wynik rekordu i wręczyła certyfikat na ręce starosty Powiatu Krapkowickiego. Kolejka,

która ustawiła się przed stanowiskiem przygotowywania i wydawania racuchów, była ogromna.

89

NAJCIĘŻSZY KABACZEK

Tomasz Wodziński
Krapkowice
22 września 2019
50 kg

Rekordzista o którym mowa, to znany hodowca warzyw gigantów – Tomasz Wodziński. Rekord
padł podczas Bania Fest – Festiwalu Dyni w Sercu Opolszczyzny, podczas dorocznego konkursu warzywnego.
Mimo iż w konkursie mierzyły się między sobą najcięższe dynie, najdłuższe ogórki i najcięższe pomidory –

to tylko kabaczek okazał się prawdziwie rekordowy.

90

NAJDŁUŻSZY MARATON RAPOWANIA

Rademenez Radosław Blonkowski
Zielona Góra
27 września 2019
12 godzin i 40 sekund

W trakcie próby raper zachęcał do korzystania ze sceny i co odważniejsze dzieci chętnie dołączały do rapowanego
wyzwania, a atrakcyjności dodali goście, m.in. blogerzy kanału „5 sposobów na” czy żużlowiec Patryk Dudek. Podczas
wydarzenia Radkowi dogrywał zespół, a na miejscu wspierała go żona z dwójką córeczek. Na koniec były

podziękowania i raper przypominał o ogromnej wadze słowa i o tym, że każdy ma w sobie jakiś ukryty talent.

91

NAJWIĘKSZA MOZAIKA Z KARTONÓW

Szkoła Podstawowa im. Wicka Rogali
w Wielu
Wiele
28 września 2019
527 m2

Największa mozaika z kartonów przedstawiała wzór haftu kaszubskiego. Mozaika była układana przez dzieci
– uczniów i uczennice szkoły na boisku „Orlik” znajdującym się na terenie placówki. Każde z dzieci otrzymało
jeden karton i podawało go nauczycielom i rodzicom, którzy układali je dalej w prawidłowym

miejscu. Do ułożenia mozaiki użyto 527 kartonów o wymiarach 100 cm x 100 cm x 5 cm.

92

NAJWIĘCEJ OSÓB PRZYTULAJĄCYCH SIĘ DO DRZEW

Stowarzyszenie Tilia
Toruń
29 września 2019
165 osób

W dzisiejszych czasach, gdy zanieczyszczenie powietrza i otaczającego nas środowiska rośnie w
zastraszającym tempie, warto zatrzymać się na chwilę i zrobić coś dobrego dla naszej planety. Tak też
postanowili i uczynili uczestnicy tego Rekordu Polski. Wzięli w swoje objęcia drzewa na całą minutę.

Całe wydarzenie prowadził znany toruński aktor oraz przedstawicielka Stowarzyszenia Tilia.

93

NAJWIĘCEJ NAGRÓD ZDOBYTYCH W BRANŻY KOSMETYCZNEJ

Joanna Bandurska
Katowice
5 października 2019
159 nagród

Mistrzyni Świata 2019 i rekordzistka Polski w kategorii na najwięcej nagród zdobytych w branży kosmetycznej
(indywidualnie) może być tylko jedna i jest nią Joanna Bandurska. Pani Joanna na co dzień działa w Akademii
Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska, gdzie znajduje się również jej imponująca kolekcja nagród.

Wszystkie medale i statuetki zgromadzone w jednym miejscu robiły na prawdę fenomenalne wrażenie.

94

NAJWIĘKSZY BAJGIEL

Cukiernia Małgosia
Radzymin
9 października 2019
146,9 kg

Ostatnimi czasy bajgle zyskały na wartości. Sam rekord ustanawiany był w ramach promocji i reklamy nowo
otwartej restauracji w Radzyminie z bajglami w roli głównej. Zespół piekarzy chciał w rekordowy sposób
sprawdzić swoje umiejętności piekarskie i udało się… zdobywając oficjalny Rekord Polski! Aż ślinka cieknie na

sam widok! Największy bajgiel śniadaniowy z dodatkami miał wymiary 153 cm x 147 cm.

95

NAJCIĘŻSZA DYNIA

Grzegorz Zołotucha
Wrocław
13 października 2019
870 kg

Rekord Polski zatwierdzono oficjalnie we Wrocławiu podczas XVI Dolnośląskiego Festiwalu Dyni. Nad
prawidłowością pomiarów czuwali specjaliści z urzędu wag i miar, którzy wydali również stosowne
oświadczenie. Czy łatwo jest wyhodować największą w kraju dynię, której rozmiary i waga będą budzić

podziw i zazdrość wszystkich zainteresowanych? O to trzeba by już zapytać samego Rekordzistę Polski…

96

NAJWIĘCEJ OSÓB Z RÓŻOWĄ WSTĄŻKĄ

Stowarzyszenie Amazonek Stokrotka
Stargard
15 października 2019
944 osoby

Ustanawianie Rekordu Polski przebiegło bardzo sprawnie. Już na kilka tygodni przed datą rekordu, Panie
ze Stowarzyszenia Amazonek Stokrotka rozpoczęły przygotowania. Kilometry różowej wstążki były cięte
na mniejsze kawałki i upinane w charakterystyczny kształt – symbol walki z rakiem piersi. Dodatkowo

przygotowano specjalne, okolicznościowe przypinki, które uczestnicy otrzymali po rekordzie na pamiątkę.

97

NAJWIĘKSZY WZÓR SERCA Z LUDZI

Urząd Miasta w Pucku
Puck
8 listopada 2019
1381 osób

Oprócz próby bicia rekordu zgromadzeni wspólnie odśpiewali 4 zwrotki hymnu państwowego. Nie zabrakło
również pieśni patriotycznych i przypomnienia wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę
Niepodległości. Co ważne, tego dnia odbyła się również inauguracja odsłonięcia muralu na ścianie kamienicy

przy ul. Morskiej 15, który upamiętnia 100-lecie Zaślubin Polski z Morzem.

98

NAJWIĘCEJ OSÓB ŚPIEWAJĄCYCH HYMN POLSKI

Lechia Gdańsk S.A.
Gdańsk
10 listopada 2019
7614 osób

Rekordowa inicjatywa miała związek z uroczystymi obchodami 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Na miejscu wydarzenia była obecna sędzina Biura Rekordów, która liczyła uczestników i dyskwalifikowała tych, którzy
nie zaśpiewali pełnych 4 zwrotek Mazurka Dąbrowskiego do końca. Gdy było już jasne, że ich liczba jest wystarczająca

do pobicia rekordu, ogłosiła na murawie boiska sukces po czym rozpoczęto mecz.

99

NAJDŁUŻSZA FLAGA NARODOWA

Bonito Style Sp. z o.o.
Warszawa
11 listopada 2019
2270 m

Rekordowa, najdłuższa flaga powstała dzięki ogromnej pracy osób niepełnosprawnych. Całość flagi udało się
rozwinąć dzięki pomocy około 5 tys. osób. Co ciekawe, wydarzeniem koordynowało zaledwie pięcioro ludzi.
Celem rekordu było podniesienie wśród społeczeństwa polskiego świadomości dotyczącej problemów,

z jakimi mierzą się młodzi ludzie, osoby niepełnosprawne oraz osoby z trudnościami przystosowawczymi.

100

NAJWYŻSZA RZEŹBA ZE STALI

Galeria Północna
Warszawa
23 listopada 2019
20,93 m

Unikalna, stalowa forma rzeźby WIR jest połączeniem sztuki współczesnej z architekturą i projektowaniem
parametrycznym. Składa się z pięciu przeplatających się między sobą profili. Forma rzeźby związana jest
z naturalnym wirem i jego główną cechą – zmiennością. Podobnie jak prawdziwy wir, rzeźba o tej samej

nazwie ma zupełnie inny wygląd, w zależności od wysokości i punktu obserwacji.

101

NAJWIĘCEJ OSÓB PRZYTULAJĄCYCH MASKOTKI

Przedszkole Ekologiczno – Językowe
Poziomka
Słupsk
25 listopada 2019
343 osoby

Tłem dla organizowanego Rekordu Polski były obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia. Dzięki
rekordowemu przedsięwzięciu we wspólnym świętowaniu udział wzięły dzieci ze Słupska oraz Gminy Słupsk,
a także wszyscy chętni mieszkańcy, którzy tego dnia pojawili się w Parku Powstańców Warszawskich.

Ustanawianie rekordu przebiegło w niezwykle sympatycznej atmosferze.

102

NAJDŁUŻSZY MARATON GRILLOWANIA (INDYWIDUALNIE)

Piotr “Timi” Piotrowski, SteakHouse EVIL
Poznań
1 grudnia 2019
56 godzin

Atmosfera przez cały czas trwania wydarzenia była niesamowita. Nad przebiegiem rekordowego maratonu
grillowania od strony formalnej czuwali świadkowie z Biura Rekordów. Cała akcja odbyła się w szczytnym celu.
Podczas wydarzenia, równolegle do maratonu grillowania prowadzone były liczne prelekcje i zbiórka

pieniędzy na Stowarzyszenie Amazonek z Poznania.
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NAJDŁUŻSZY MARATON GRILLOWANIA (GRUPOWO)

SteakHouse EVIL
Poznań
1 grudnia 2019
50 godzin

Kucharze non stop grillowali na ogromnym ruszcie najróżniejsze potrawy. Głównie były to dania mięsne,
w tym gigantyczne steki najwyższej jakości. Dużym zainteresowaniem cieszył się stek ze strusia. Stoły były
bogato zastawione najróżniejszym jedzeniem, także uczestnicy wydarzenia, którzy mogli jeść non stop

przez 12 godzin każdy, mieli z czego wybierać.

104

NAJWIĘKSZA PIZZA POKRYTA ZŁOTEM

Sieć Pizzerii Biesiadowo
Aleksandrów Łódzki
5 grudnia 2019
60 cm

Jadalne złoto nakładano na pizzę ściągając je z papierków pędzelkiem z włosia wiewiórki, które poprzez elektryzację
ciągnęło złoto prosto na powierzchnię pizzy. Samo nakładanie złota było bardzo czasochłonne i wymagało skupienia
i precyzji od kucharza. Procedura trwała ponad półtorej godziny i była bardzo wyczerpująca. Po wyłożeniu pizzy

złotem przybyła na miejsce sędzina Biura Rekordów rozpoczęła proces pomiarowy i oficjalnie ręczyła certyfikat.
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NAJWIĘCEJ OSÓB PRZEBRANYCH ZA ANIOŁY

Fundacja Bread of Life
Kalisz
8 grudnia 2019
585 osób

Każdy uczestnik Rekordu Polski miał sięgającą za kolana białą szatę, zamocowane skrzydła i aureolę. Wśród
aniołów były też dzieci w wózkach i starsi Kaliszanie. Organizator całego przedsięwzięcia, Tomasz Jeżyk –
prezes fundacji Bread of Life mówił, że nie kryje radości z wyniku rekordu, ale również jest dumny, że przy

okazji dobrej zabawy uda się pomóc dzieciom, które zmagają się z różnymi chorobami.
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