


Chorągiew Stołeczna ZHP

22.02.2015

Warszawa

466,77 m 

Wydarzenie zorganizowano z okazji obchodów Dnia Myśli Braterskiej, czyli harcerskiego 
święta obchodzonego 22.02. Dzień ten promuje wspólnotę, przyjaźń oraz współpracę, 
a łańcuch z chust harcerskich jest symbolem tej idei.

NAJDŁUŻSZY ŁAŃCUCH Z CHUST

http://biurorekordow.pl/najdluzszy-lancuch-z-chust-rekord-polski/


Mijaz

09.03.2015

Stara Owczarnia w Grabiku

68,2 km/h

Mijaz to ogier pełnej krwi angielskiej, który do Polski przywędrował z Czech. 
Jego właścicielem jest pan Karel Rybar, a obecnie trenowany jest w stajni Stara 
Owczarnia w Grabiku, gdzie nad rozwojem jego formy czuwa pan Rafał Lisowicz. 

NAJSZYBSZY KOŃ

http://biurorekordow.pl/najszybszy-kon-rekord-polski/


Polskie Towarzystwo Opieki 
Paliatywnej Oddział w Poznaniu

20.03.2015

Poznań

664 osoby

Wydarzenie zorganizowało Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział 
w Poznaniu działające na rzecz Hospicjum Palium. Motywem przewodnim był Dzień 
Motyla, który przypada w tym samym czasie co Pierwszy Dzień Wiosny. Pieniądze 
zebrane podczas akcji pomogły w tym roku osieroconym dzieciom. 

NAJWIĘCEJ OSÓB MALUJĄCYCH MOTYLE

http://biurorekordow.pl/malowanie-motyli-rekord-polski-w-poznaniu/


Młodzieżowa Rada Miasta 
Lęborka

20.03.2015

Lębork

607 osób

Organizatorem przedsięwzięcia była Młodzieżowa Rada Miasta Lęborka. Dzięki 
ogromnemu zainteresowaniu z jakim spotkał się pomysł ustanowienia rekordu Polski, 
wynik był jeszcze bardziej spektakularny. Prawie każda z lokalnych szkół wysłała bowiem 
na wydarzenie grupę swoich przedstawicieli.

NAJWIĘCEJ OSÓB TAŃCZĄCYCH BELGIJKĘ

http://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-tanczacych-belgijke-jednoczesnie-rekord-polski/


Teatr Muzyczny w Łodzi

29.03.2015

Łódź

162 osoby

W niedzielne popołudnie, zgromadzeni w Manufakturze uczestnicy zostali poproszeni o 
wspólne zaśpiewanie „Hosanny”, czyli najpopularniejszej piosenki z musicalu „Jesus 
Christ Superstar”. Wyposażeni w kartki ze słowami i wspomagani przez aktorów ze sceny, 
Łodzianie śpiewali aż przez 6 minut!

NAJWIĘCEJ OSÓB ŚPIEWAJĄCYCH PIOSENKĘ MUSICALOWĄ

http://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-spiewajacych-piosenke-musicalowa-jednoczesnie/


Prowing Team

09.04.2015

Bieszczady

98,12 km (dystans) 
i 3041 m (wzniesienia)

Rekord Polski, którego podjęła się grupa Prowing Team, polegał na pokonaniu jak 
najdłuższej trasy w ciągu 5-godzinnej jazdy techniką snowgliding. Podstawowe wytyczne 
wymagały, by podjazd odbywał się „pod górę” przez co najmniej 80% trasy i po odcinku 
płaskim przez maksymalnie 20%.

SNOWGLIDING

http://biurorekordow.pl/snowgliding-rekord-polski/


Krzysztof Tumko

12.04.2015

Leszno

823,330 km

Nowy rekordzista, pan Krzysztof Tumko, pochodzi spod Leszna, ze wsi Ziemnice. Zgodnie 
z planem miał pokonywać około 120 kilometrów dziennie. Niestety, ze względu na 
jednodniowy kryzys, dzienny dystans pozostałych dni należało wydłużyć – przez ostatnie 
30 godzin pan Krzysztof biegł więc prawie bez przerwy.

NAJWIĘKSZY DYSTANS NA BIEŻNI

http://biurorekordow.pl/najwiekszy-dystans-na-biezni-rekord-guinessa/


SYMPRO.PL Sp. z o.o.

19.04.2015

Jaworzno

19 osób

Bicie rekordu miało związek z tygodniem motocyklowo-motoryzacyjnym w Jaworze, 
którego częścią była konferencja w jednej z lokalnych szkół oraz akcja mająca na celu 
promowanie bezpieczeństwa na drodze.

NAJDŁUŻSZY WĄŻ Z FOTELI BIUROWYCH

http://biurorekordow.pl/najdluzszy-waz-z-foteli-biurowych/


Gmina Stare Miasto, Biblioteka 
Publiczna i Przedszkole 
Samorządowe w Starym Mieście 

12.05.2015

Stare Miasto

7 autorów i 525 słuchaczy

Wydarzenie zorganizowało Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział 
w Poznaniu działające na rzecz Hospicjum Palium. Motywem przewodnim był Dzień 
Motyla, który przypada w tym samym czasie co Pierwszy Dzień Wiosny. Pieniądze 
zebrane podczas akcji pomogą w tym roku osieroconym dzieciom. 

CZYTANIE BAJEK

http://biurorekordow.pl/czytanie-bajek-rekord-polski/


Szkoła Podstawowa nr 3
 w Pruszczu Gdańskim

30.05.2015

Pruszcz Gdański

11,73 m długości, 1,26 m 
szerokości oraz 1,97 m 
wysokości (z dachem)

Uczniowie lokalnej szkoły podstawowej wraz z rodzicami i pracownikami placówki 
zbudowali największy w kraju domek dla lalek z kartonowych pudełek. Łącznie posiadał 
on aż 642 niepowtarzalne pokoje. Każdy z nich przygotowano ręcznie, według własnego i 
unikalnego pomysłu.

NAJWIĘKSZY DOMEK DLA LALEK Z KARTONÓW

http://biurorekordow.pl/najwiekszy-domek-dla-lalek-z-kartonowych-pudelek/


Urząd Miasta 
i Gminy Ostrzeszów

01.06.2015

Ostrzeszów

1004 osoby

Impreza odbyła się na stadionie miejskim przy ulicy Kąpielowej w Ostrzeszowie z okazji 
Ogólnopolskiego Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi. Zgodnie z wytycznymi, 
uczestnicy powinni być ubrani w białe i pomarańczowe stroje.

NAJWIĘKSZY OBRAZ GĘSI

http://biurorekordow.pl/najwiekszy-obraz-gesi-rekord-polski/


Delikatesy Centrum i
Mieszkańcy  Gminy Rzezawa

07.06.2015

Rzezawa

43,14 m

Istotą tego rekordu był szpikulec do nabijania mięsa, który zgodnie z wytycznymi musiał 
stanowić jeden element. Wydarzenie nabrało większego prestiżu za sprawa Ewy 
Wachowicz, która pojawiła się na zaproszenie organizatorów. Okazało się, że sama jest 
zwolenniczką grillowania w gronie przyjaciół.

NAJDŁUŻSZA LINIA Z GRILLOWANYCH KURCZAKÓW

http://biurorekordow.pl/najdluzsza-linia-z-grillowanych-kurczakow/


Szkoła Podstawowa z 
Oddziałami Integracyjnymi 
nr 14 w Warszawie

13.06.2015

Warszawa

802 osoby

Pomysł ustanowienia rekordu narodził się ze względu na fakt, że elementem stroju 
galowego uczniów tej warszawskiej szkoły jest właśnie krawat. Władze szkoły 
zorganizowały wydarzenie, aby zintegrować środowisko uczniów, nauczycieli i rodziców 
i zachęcić ich do dumnego reprezentowania placówki. Akcja nosiła nazwę „Krawaty 
na klaty”.

NAJWIĘCEJ OSÓB W KRAWATACH

http://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-w-krawatach-rekord-polski/


Uczniowie i nauczyciele 
Gimnazjum nr 9 w Zabrzu

13.06.2015

Zabrze

589 misiów

Wydarzenie było częścią festynu szkolnego „Święto Dziewiątki” na terenie lokalnego 
gimnazjum. Zbieranie miśków rozpoczęto już w marcu. O pomoc poproszono miejscową 
społeczność, a także zaprzyjaźnione instytucje z pobliskiej Rudy Śląskiej. Długość linii 
wyniosła 87,7 m.

NAJDŁUŻSZA LINIA Z PLUSZOWYCH MISIÓW

http://biurorekordow.pl/najdluzsza-linia-z-pluszowych-misiow-rekord-polski/


Miasto i Gmina Wleń 
wraz z mieszkańcami

20.06.2015

Gmina Wleń

4006 sztuk

Wydarzenie zorganizowano z okazji Jarmarku Średniowiecznego Gołębiarki – imprezy 
mającej na celu promocję walorów gminy. Punktem kulminacyjnym w tym dniu było 
oświetlenie ruin zamku największą ilością świec. Zamek Lenno jest prawdopodobnie 
najstarszym murowany zamkiem w Polsce.

NAJWIĘKSZA WYSTAWA ŚWIECZEK

http://biurorekordow.pl/najwieksza-wystawa-swieczek-rekord-polski/


Akademia Tańca Piętro 
Wyżej

21.06.2015

Chojnice

145 par

Próba ustanowienia rekordu Polski była częścią 6 edycji Tanecznej Fiesty. Jest to 
impreza, która od lat cieszy się zainteresowaniem wśród ogromnej rzeszy publiczności. 
Gośćmi gali tańca były panie Iwona Pavlović oraz Sabine Botter-Hopfgartner, znana i 
szanowana w świecie pionierka flamenco, legenda tańca w Niemczech.

NAJWIĘCEJ OSÓB TAŃCZĄCYCH POLKĘ

http://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-tanczacych-polke-jednoczesnie-rekord-polski/


Grupa uczniów z ZS nr 9 w 
Kaliszu wraz z nauczycielem 
Markiem Marczakiem

24.06.2015

Kłodawa

600 m pod ziemią

Wydarzenie miało miejsce na najgłębszej na świecie podziemnej trasie turystycznej w 
Kopalni Soli „KŁODAWA” S.A. Przeprowadzone doświadczenie polegało na wywołaniu fali 
mechanicznej symulującej wstrząs sejsmiczny. Zostało wykonane przy użyciu sprężyny do 
demonstracji propagacji zaburzeń i dotyczyło zjawiska fizycznego jakim jest rozchodzenie 
się fal.

DOŚWIADCZENIE FIZYCZNE NAJGŁĘBIEJ POD ZIEMIĄ

http://biurorekordow.pl/najglebiej-pod-ziemia-wykonane-doswiadczenie-fizyczne/


Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”

27.06.2015

Kielce

103 osoby

Malować każdy może, jeden lepiej, drugi trochę gorzej – w takim właśnie klimacie 
przebiegła próba ustanowienia rekordu Polski w Kielcach, podczas której mieszkańcy 
miasta wzięli udział w największych warsztatach malowania obrazów.

MALOWANIE OBRAZÓW

http://biurorekordow.pl/malowanie-obrazow-rekord-polski/


Gmina Brześć Kujawski

27.06.2015

Stary Brześć

3800 litrów

Wydarzenie odbyło się na Stadionie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w 
Starym Brześciu. Święto Żuru Kujawskiego to impreza powtarzana w gminie Brześć 
Kujawski co roku. Należy więc mieć nadzieję, że w przyszłych latach ten rekord zostanie 
poprawiony.

NAJWIĘKSZA PORCJA ŻURU

http://biurorekordow.pl/najwieksza-porcja-zuru-rekord-swiata/


Gmina Gorzyce oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w 
Gorzycach

28.06.2015

Gorzyce

365 litrów

Impreza odbyła się na płycie stadionu KS Stal Gorzyce. Do przygotowania „fasolki” użyto 
fasoli wrzawskiej – wyjątkowego produktu z terenu wideł Wisły i Sanu, który dzięki 
panującemu tam mikroklimatowi prezentuje wysoką jakość potwierdzoną wpisem do 
unijnego systemu jako Chroniona Nazwa Pochodzenia.

NAJWIĘKSZA PORCJA ZUPY FASOLOWEJ

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


Stowarzyszenie „Czysta Polska” 
z siedzibą w Krakowie

04.07.2015

Zakopane

26 m długości 
oraz 15 m szerokości

Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie „Czysta Polska” z siedzibą w 
Krakowie, dbające między innymi o czystość tatrzańskich szlaków turystycznych. 
Obrazem, który powstał była parzenica. Ułożono go z 750 kilogramów nakrętek!

NAJWIĘKSZY WZÓR Z NAKRĘTEK

http://biurorekordow.pl/najwiekszy-wzor-z-nakretek-rekord-polski/


Stowarzyszenie 
Rodzicielstwa Zastępczego

05.07.2015

Złotów

2555 m

Wydarzenie odbyło się na Półwyspie Rybackim w ramach Euro Eco Festiwalu. Kolorowe 
wiatraczki wykonali wolontariusze z całej Polski. Łącznie powstało ich aż 16 248. 
Najdłuższa linia nie była prosta. Zaginając się w kilku strategicznych miejscach z lotu 
ptaka przypominała autobus.

NAJDŁUŻSZA LINIA Z WIATRACZKÓW

http://biurorekordow.pl/najdluzsza-linia-z-papierowych-wiatraczkow/


PGE ARENA, Centrum Gier 
Rebel.pl oraz Międzynarodowe 
Targi Gdańskie SA

11.07.2015

Gdańsk

346 osób

W specjalnych wydzielonych barierkami strefach wzdłuż linii boiska poustawiano stoły do 
gry, do których w następnej kolejności zasiedli przybyli na wydarzenie uczestnicy. 
Stojącym przed nimi wyzwaniem było wspólne zagranie w grę Dobble.

NAJWIĘCEJ OSÓB GRAJĄCYCH W GRĘ PLANSZOWĄ

http://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-grajacych-w-gre-planszowa-rekord-polski/


Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w 
Chmielnie

25.07.2015

Chmielno

136 osób

„Mistrzostwa Polski w zażywaniu tabaki” organizowane są już od 13 lat. Impreza jest 
okazją do kupienia tradycyjnej tabakiery, zobaczenia procesu wytwarzania tabaki oraz do 
wzięcia udziału w konkursie na mistrza tabaki. Inspiracją dla organizatorów tego 
wydarzenia jest kaszubska tradycja wyrabiania tabakierek z bydlęcych rogów.

ZAŻYWANIE TABAKI

http://biurorekordow.pl/zazywanie-tabaki-rekord-polski/


AB Foods Polska Sp. z o.o.

31.07.2015

Nowa Sól

205 osób

Wydarzenie w Nowej Soli zorganizowano w ramach corocznego celebrowania Dnia 
Bezpieczeństwa. Motywem przewodnim imprezy była wspólna praca w grupie, 
pozwalająca osiągnąć nieuchwytne i pozornie nierealne cele.

NAJWIĘKSZA LEKCJA ROBIENIA SUSHI

http://biurorekordow.pl/najwieksza-lekcja-robienia-sushi-rekord-polski/


Mirosław Pietruszka

07.08.2015

Błaziny Górne

42 775 sztuk

Oficjalny start kolekcji pana Mirosława sięga roku 2005, kiedy to wszystkie posiadane do 
tej pory zbiory zaczął liczyć i segregować. Jak sam przyznaje, wizytówki trafiały do niego 
podczas rozmaitych okazji i na początku służyły jedynie jako tradycyjne źródło utrzymania 
kontaktów. Z czasem pan Mirek doszedł do wniosku, że te „fajne kartoniki” można 
kolekcjonować.

NAJWIĘKSZA KOLEKCJA WIZYTÓWEK

http://biurorekordow.pl/najwieksza-kolekcja-wizytowek-rekord-polski/


Krystyna Wisłowska

20.08.2015

Wrocław

94 lat i 212 dni

Pani Krystyna posiada mocny charakter, który nie znosi próżni. Spowodowało to, że w 
wieku 80 lat zaczęła uczęszczać na Uniwersytet Trzeciego Wieku we Wrocławiu, gdzie 
zaproponowała poprowadzenie zajęć z języka francuskiego. Pomimo skończonych 94 lat 
wciąż prowadzi te zajęcia.

NAJSTARSZY NAUCZYCIEL

http://biurorekordow.pl/najstarszy-nauczyciel-w-polsce/


Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska KOŁO

22.08.2015

Koło

1809 osób

Na imprezę z okazji Wielkopolskiego Święta Mleka w Powiecie Kolskim zapraszała 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska KOŁO. Tuż po godzinie 18:00 na stadion zaczęli 
przybywać zainteresowani rekordem goście. 

JEDZENIE SERKÓW WIEJSKICH

http://biurorekordow.pl/rekord-polski-w-jedzeniu-serkow-wiejskich/


Polpharma

22.08.2015

Rawa Mazowiecka

61,5 m

Najdłuższe domino z kartonowych opakowań po lekach utworzono z 303 klocków. 
Wydarzenie zorganizowano w ramach cyklicznego spotkania przedstawicieli działów 
marketingu i sprzedaży w firmie Polpharma.

NAJWIĘKSZE DOMINO Z KARTONOWYCH OPAKOWAŃ

http://biurorekordow.pl/najwieksze-domino-z-kartonowych-opakowan-po-lekach/


Poczta Polska S.A.

22.08.2015

Sopot

6 m²

W Sopocie małe pocztówki ułożono we wzór największej pocztówki. Każda z pocztówek 
posiadała regulaminowe wymiary oraz miejsce na wpisanie treści oraz adresu. Łącznie 
wzór utworzyło aż 196 kartoników.

NAJWIĘKSZY WZÓR Z POCZTÓWEK

http://biurorekordow.pl/najwiekszy-wzor-ulozony-z-pocztowek-rekord-polski/


CSL Internationale 
Spedition Sp. z o.o.

22.08.2015

Szczecin

45 osób

Wydarzenie zorganizowano w ramach „Dni Ulicy Zbożowej”. Rowerzyści zebrali się pod 
trzema dźwigami na Łasztowni. Na dany znak rozpoczęli wygrywanie melodii. Orkiestrą 
dowodził pan Jan Warczewski, koncertmistrz Orkiestry Filharmonii Szczecińskiej. 

NAJWIĘKSZA ORKIESTRA DZWONKÓW ROWEROWYCH

http://biurorekordow.pl/najwieksza-orkiestra-dzwonkow-rowerowych-rekord-polski/


Piekarnia Martex Stanisław Furtak 
oraz Cukiernia Julian Orłowski 
i Kazimierz Rak z Rzeszowa

29.08.2015

Jawor

40,2 m

Ciasto przywieziono na rynek samochodem dostawczym i po krótkiej chwili ułożono na 
rozstawionych wcześniej stołach, w celu zmierzenia i rozdania zgromadzonym na 
wydarzeniu gościom. Zgodnie z wytycznymi, kawałki piernika znajdowały się tuż obok 
siebie tworząc jedną długą linię.

NAJDŁUŻSZY PIERNIK

http://biurorekordow.pl/najdluzszy-piernik-rekord-polski/


Samorządowe Centrum 
Kultury w Busku - Zdroju

29-30.08.2015

Busko-Zdrój

233 osoby

Całą akcję prowadziła artystka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, pani Jadwiga 
Heese. Dzieło podczas powstawania było niezwykle żywe, a zmieniające się kolory i 
proporcje oddawały zmieniające się barwy w przyrodzie. Artystycznie pojawiły się 
wszystkie pory roku w jednym czasie.

NAJWIĘCEJ AUTORÓW JEDNEGO OBRAZU

http://biurorekordow.pl/najwiecej-autorow-jednego-obrazu-rekord-polski/


Stowarzyszenie Konsorcjum 
Producentów Kołocza Śląskiego

30.08.2015

Opole

143,37 m

Zgodnie z wytycznymi, w celu utworzenia najdłuższej linii, kawałki kołocza w Opolu 
musiały ściśle do siebie przylegać i mieścić się w określonych wymiarach. Kołocz śląski to 
pyszne ciasto, którym zajadają się nawet największe niejadki. Pomimo, że tradycja jego 
pieczenia sięga odległych czasów, składniki pozostają te same.

NAJDŁUŻSZY KOŁOCZ ŚLĄSKI

http://biurorekordow.pl/najdluzszy-kolocz-slaski-rekord-polski/


Fundacja „Pomocna dłoń” 
oraz Wydawnictwo 
Literackie Białe Pióro

30.08.2015

Jarosław

45 godzin

Wydarzenie odbyło się w zabytkowej Sali ślubów, której piękne wnętrze podbiło serca 
czytających, a wspaniała akustyka sprawiła, że głos był doskonale słyszalny. Wieczorem 
zapalano świecie, by podkreślić nastrój. W dzień czytano bajki i książki obyczajowe, 
rankiem poezję, a w nocy pozycje o tematyce wyłącznie dla dorosłych.

NAJDŁUŻSZY MARATON CZYTANIA KSIĄŻEK JEDNEGO WYDAWNICTWA

http://biurorekordow.pl/najdluzszy-maraton-czytania-ksiazek-jednego-wydawnictwa-rekord-polski/


Mieszkańcy Powiśla 
Dąbrowskiego

05.09.2015

Oleśnica

117,8 m

Wydarzenie odbyło się w ramach warsztatów historycznych dla dzieci i młodzieży pt. 
„Skąd bierze się sznurek”. Całość warsztatu zorganizował i prowadził Poczet Bagiennych 
z Wieżycy pod przywództwem Wojciecha z Bagien, a biciem rekordu zajęli się Sznuroroby 
z Wieliczki w składzie Marek Skubisz, Elżbieta Skubisz, Piotr Skubisz, Olga Skórska.

NAJDŁUŻSZY SZNUR

http://biurorekordow.pl/najdluzszy-sznur-rekord-polski/


Studenci Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie, 
Warszawie i Katowicach

09.09.2015

Poznań

647 słów

Za organizację bicia rekordu odpowiedzialnych było pięcioro studentów: Dorota Tylka, 
Łukasz Stylec, Monika Kaczmarczyk, Yana Shostak i Iwo Rachwał. Stojącym przed nimi 
wyzwaniem było odnalezienie i zebranie jak największej ilości tagów miejskich i ułożenie z 
nich tekstu składającego się z przynajmniej jednej zwrotki i refrenu.

NAJDŁUŻSZY UTWÓR AUDIO Z TAGÓW MIEJSKICH

http://biurorekordow.pl/najdluzszy-utwor-audio-z-tagow-miejskich/


Maria Ciesielska

23.09.2015

Parczew

76 lat

Najstarszy ogórek na świecie ma 15 cm długości i 11 cm średnicy. Jego historia  sięga 
1939 roku, kiedy to w Suchowoli (gm. Wohyń) mieszkała matka pani Marii, Janina 
Stopniak. To właśnie ona w wieku 15 lat zerwała z ogrodu maleńki ogórek i włożyła go do 
butelki zalewając roztworem-konserwantem.

NAJSTARSZY OGÓREK

http://biurorekordow.pl/najstarszy-ogorek-swiata/


Drawieński Park Narodowy

26.09.2015

Drawno

2,01 m średnicy

Wydarzenie odbyło się w ramach pikniku kulturowego „Święto jabłka”, który uświetnił 
obchody 25-lecia utworzenia parku. Dodatkową atrakcją były pokazy kulinarne oraz gość 
pikniku, pan Piotr Pielichowski, finalista trzeciej edycji Masterchefa, który w kuchni 
polowej ugotował fasolkę po bretońsku oraz bigos z dodatkiem kwaśnych jabłek.

NAJWIĘKSZY RACUCH Z JABŁKAMI

http://biurorekordow.pl/najwiekszy-racuch-z-jablkami-rekord-polski/


Mieszkańcy Gminy Kórnik

26.09.2015

Kórnik

214 osób (1 rekord)
71 osób (2 rekord)

Wydarzenie odbyło się w centrum miasta. Na specjalnie wyznaczonej strefie uczestnicy 
mieli możliwość ustanowienia dwóch rekordów Polski – na najwięcej osób segregujących 
odpady (71 osób) oraz na największe zgromadzenie osób z torbami eko na ramieniu (214 
osób).

REKORDY EKOLOGICZNE

http://biurorekordow.pl/ekologiczne-rekordy-polski/


Tomasz Rynkiewicz, Oliwier 
Rynkiewicz, Mateusz Hałat

26.09.2015

Brzeg

185,5 cm

Do wykonania wieży zużyto 1714 nakrętek. Zgodnie z wytycznymi, wieża powinna mieć 
trwałą konstrukcję i być w stanie ustać samodzielnie przez co najmniej 5 sekund. Pan 
Tomasz tym rekordem pragnął pokazać synowi Oliwierowi jak można cieszyć się z życia 
pomimo poważnego urazu oka chłopca.

NAJWYŻSZA WIEŻA Z PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK

http://biurorekordow.pl/najwyzsza-wieza-z-plastikowych-nakretek-rekord-polski/


Powiat Krapkowicki

27.09.2015

Krapkowice

530 litrów

Wydarzenie odbyło się z okazji Festiwalu Dyni w Sercu Opolszczyzny. Trzystukilową 
dynię, z której powstało danie, wyhodował pan Jan Styra. Czas gotowania wyniósł 6,5 
godziny. Największą zupę dyniową pomógł ugotować obecny na wydarzeniu prezenter 
telewizyjny, Kevin Aiston.

NAJWIĘKSZA ZUPA DYNIOWA

http://biurorekordow.pl/zupa-dyniowa-rekord-polski/


Fundacja Gdańska oraz 
Miasto Gdańsk

27.09.2015

Gdańsk

50 osób

Wydarzenie odbyło się na Długim Targu w ramach trzeciej odsłony projektu pt. (Za)czytani 
w Gdańsku. W niedzielne południe wielbiciele Güntera Grassa otrzymali od organizatorów 
kartki z fragmentami „Blaszanego bębenka” i tak wyposażeni udali się do strefy bicia 
rekordu. Odczyt trwał 4 minuty i 6 sekund.

CZYTANIE GÜNTERA GRASSA

http://biurorekordow.pl/czytanie-guntera-grassa-rekord-polski/


Gminna Biblioteka Publiczna 
w Świątkach oraz 
Stowarzyszenie 
„Jesteśmy z Warmii”

30.09.2015

Świątki

445 osób

Akcja, której celem było wzmocnienie wizerunku Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Świątkach, promowała czytelnictwo, historię, kulturę oraz zdrowy tryb życia. Święto 
Biblioteki odbyło się w Parku Wiejskim w Świątkach. W wydarzeniu wzięły udział dzieci, 
młodzież oraz dorośli mieszkańcy gminy.

NAJWIĘCEJ OSÓB Z KSIĄŻKAMI NA GŁOWACH

http://biurorekordow.pl/najwiecej-osob-z-ksiazkami-na-glowach-jednoczesnie-rekord-polski/


Centrum Wolontariatu przy 
Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Kowali

02-03.10.2015

Kowala

1075,78 m

Centrum Wolontariatu przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowali działa w 
trzech obszarach: edukacji, pracy i zabawy. Akcja tworzenia łańcucha z papierowych 
talerzyków trwała dokładnie 24 godziny. W pracę zaangażowanych było łącznie 111 osób. 
Gotowe dzieło składało się z 5980 papierowych talerzyków.

NAJDŁUŻSZY WĄŻ Z PAPIEROWYCH TALERZYKÓW

http://biurorekordow.pl/najdluzszy-lancuch-z-papierowych-talerzykow/


Wacław Lejko oraz Biuro 
Operacji Antyterrorystycznych 
Komendy Głównej Policji

07.10.2015

Jezioro Garda

203 m głębokości

Kategoria uwzględniała  trzy zmienne: głębokość, fakt, że nurkiem będzie funkcjonariusz 
służb mundurowych oraz obecność zespołu zabezpieczającego składającego się tylko z 
funkcjonariuszy w służbie czynnej. Z racji głębokości, jedynym miejscem do ustanowienia 
rekordu było jezioro Garda we Włoszech.

NURKOWANIE SŁUŻB MUNDUROWYCH

http://biurorekordow.pl/rekord-polski-w-nurkowaniu-sluzb-mundurowych/


Damian Waligóra

08.10.2015

Szczecin

149 różnych zestawów

Damian kolekcjonuje puzzle od 2009 roku. Pierwszym obrazem, który ułożył było 
podarowane mu przez rodziców safari składające się z 2000 kawałków. Kolekcja Damiana 
regularnie powiększa się o nowe zestawy, które kupuje sam lub otrzymuje w prezencie.

NAJWIĘKSZA KOLEKCJA PUZZLI

http://biurorekordow.pl/najwieksza-kolekcja-puzzli-rekord-polski/


Gmina Miasta Puck oraz 
uczniowie Szkoły Podst. 
im. M. Zaruskiego w Pucku

10.11.2015

Puck

359 par

W ramach obchodów 97. rocznicy odzyskania niepodległości, na puckim rynku odbyły się 
marsz, występy artystyczne oraz próba ustanowienia nowego wyniku w zbiorowym 
tańczeniu! Rekord był połączeniem wartości patriotycznych ze zdrową rywalizacją.

NAJWIĘCEJ OSÓB TAŃCZĄCYCH POLONEZA

http://biurorekordow.pl/rekord-polski-w-tancu-poloneza/


Uczniowie oraz pracownicy 
Szkoły Podst. im. 
K. Maciejewicza w Stepnicy

19.11.2015

Stepnica

5,28 m

Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów 70-lecia istnienia placówki. Budowa drzewka 
rozpoczęła się dokładnie 6 listopada 2015 roku. Choinka była zaplatana codziennie po 
lekcjach, tak aby chętni uczniowie mogli się przyłączyć i pomóc.

NAJWIĘKSZA CHOINKA Z PAPIEROWEJ WIKLINY

http://biurorekordow.pl/najwieksza-choinka-z-papierowej-wikliny-rekord-polski/
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