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Polski Komitet Olimpijski 

Wybrzeże Gdyńskie 4 

01-531 Warszawa 

 

Szanowni Państwo, 
 

jestem jedną z prawie 150 osób, które 5 lat temu podpisały się pod apelem do Prezesa Polskiego 

Komitetu Olimpijskiego o odebranie Marcinowie Gienieczko honorowego patronatu PKOL nad 

projektem „Wielki trawers Antarktydy z jachtu wraz ze zdobyciem w stylu sportowym Bieguna 

Południowego”.  Tak wtedy jak i dziś jestem przekonany, że Marcin Gienieczko na taki honor - z wielu 

względów - nie zasługuje. 

Mając na względzie wielki szacunek dla takiej instytucji jaką jest Polski Komitet Olimpijski wtedy 

powstrzymałem się od komentarza z nadzieją, że PKOL wcześniej czy później dokona ponownej analizy 

faktów i zmieni zdanie. Tak się do tej pory nie stało, nie znalazłem takiej informacji w domenie 

publicznej. 

Marcin Gienieczko odpowiedź Prezesa PKOL uznaje za dowód swojej wiarygodności. Czy taki był cel 

przyznania mu patronatu i wysłania nam tego pisma? Czy PKOL czuje się gwarantem jego uczciwości? 

Czy w sytuacji gdy M. Gienieczko ma dwa prawomocne wyroki sądowe za pomówienie jego 

wiarygodność nadal w opinii PKOL jest wysoka? 

Ostatnio Guinness World Records na swojej oficjalnej stronie guinnessworldrecords.com potwierdził, 

że rekord Marcina Gienieczki został zdyskwalifikowany: „Following a subsequent investigation by 

Guinness World Records, including a request to the applicant himself, it was ruled that Mr Gienieczko's 

attempt should be disqualified until further evidence in support of his application was forthcoming. 

This remains the case, and as of 21 July 2021, the record does not have an extant holder, but the 

category remains open for any suitable application. 

The record category for the longest journey by canoe/kayak solo has accordingly been removed from 

the Guinness World Records website as there is no holder of such a record at this time.” 

W tej sytuacji proszę o jednoznaczną odpowiedź. Czy Marcin Gienieczko nadal posiada  patronat 

Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ewentualnie Prezesa lub Sekretarza Generalnego PKOL, nad tamtą 

wyprawą lub jakąkolwiek inną w granicach kraju czy też poza jego granicami. To dla nas kwestia 

kluczowa przed podjęciem dalszych działań. 

Proszę o pisemną odpowiedź. 

                                                                                                                                           Z poważaniem 
 
 

 
                                                                                                                                          Janusz Janowski 
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