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PASIEKA ACCORHOTELS WROCŁAW
„Jeśli wyginą pszczoły, człowiekowi zostaną cztery lata istnienia”
Albert Einstein

Dlaczego ten projekt?
Trzy ważne powody:
1. Realizowanie założeń pogramu Planet21
2. Świadomość ekologiczna zespołów hotelowych
3. Ogromna rola pszczół w ekosystemie oraz zatrważające wyniki dot. zmniejszania się
populacji pszczół (raport Greenpeace „Nie tylko miód” z 2015 roku).
Wg. Greenpeace od końca lat dziewięćdziesiątych zmniejsza się drastycznie liczba pszczelich
rodzin, a na całym świecie pszczelarze obserwują tajemnicze i nagłe przypadki znikania pszczół
z uli. Rola pszczół w ekosystemie jest nie do przecenienia - co trzecia łyżka jedzenia, które
spożywamy, zależy od procesu zapylania. W samej Europie od zapylania przez owady
uzależnionych jest ponad 4000 odmian warzyw. Pszczoły zapylają 70% gatunków roślin, które
gwarantują 90% pożywienia.
*****
Zaagażowanie pracowników hoteli na wrocławskim rynku we wprowadzony w 2012 roku program
zrównoważonego rozwoju Planet21 nie słabnie i nie zwalnia tempa. Nasze cele są co raz
ambitniejsze. Pomysł projektu odnoszący się do ratowania pszczół pojawił się w 2017 roku, po
pojawieniu się wielu publikacji na temat wspierania bądź zakładania pasiek przez wielkie sieci
hotelowe na całym świecie. Mając na uwadze charakter projektu oraz lokalizację naszych 7 hoteli
usytuowanych w większości w centrum miasta, równie ważną kwestią dla nas było zachowanie
najwyższych standardów bezpieczeństwa w naszym otoczeniu. Postanowiliśmy zrealizować
pomysł poza terenem naszych hoteli. Spośród kilku wyselekcjonowanych pasiek, ujęła nas
pasieka Pana Marcina Musiałczyka, wyjątkowego pasjonata i profesjonalisty, który
pszczelarstwem zaczął się zajmować już jako 13-latek, korzystając z doświadczenia wuja
praktyka-pszczelarza. Pan Marcin nie tylko prowadzi własną pasiekę, ale także aktywnie działa
w Dolnośląskim Związku Pszczelarzy, wciąż się szkoli, uczestniczy w konferencjach, chętnie
prowadzi warsztaty dla dzieci i zajęcia dydaktyczne dla dorosłych. Dodatkowo zajmuje się
projektowaniem ogrodów i pielęgnacją oraz doborem odpowiednich gatunków roślin
miododajnych.

Realizacja projektu
30 lipca 2018 roku, w pasiece Pana Marcina zlokalizowanej na obrzeżach Wrocławia, stanęło
pierwszych 7 uli zakupionych przez 7 wrocławskich hoteli. Każdy ul jest pszczelim hotelem
odpowiadającym każdemu hotelowi – jest ul Sofitel Wrocław Old Town, ule Novotel Wrocław
Centrum i Novotel Wrocław City, ul Mercure Wrocław Centrum, ul ibis Wrocław Centrum, ule ibis
budget Wrocław Południe oraz ibis budget Wrocław Stadion. Wrocławskie hotele marek
AccorHotels są właścicielami... bez mała pół miliona pszczół! W każdym z uli pracuje ich 60
tysięcy.
Właściciel pasieki będzie się opiekował ulami z najwyższą starannością sztuki pszczelarskiej.
W ramach współpracy od września w każdym z hoteli organizowane będą animacje podczas
śniadań, spotkania z Gośćmi, z sąsiadami oraz pracownikami, podczas których pszczelarz
opowiadać będzie dlaczego tak ważne jest w obecnej dobie dbanie o populację pszczół oraz jakie
korzyści przynosi to naszemu środowisku i zdrowiu.
Miód AccorHotels Wrocław opakowany w specjalnie dedykowanych opakowaniach wraz z historią
wrocławskeigo projektu w postaci książeczki, będzie urozmaicał ofertę śniadań, ale także będzie
uzupełnieniem oferty upominkowej dla Gości. Goście hotelowi będa mogli kupić miód
w hotelowych butikach.
Kolejnym etapem projektu będzie monitorowanie pszczelich rodzin on-line – ten nietypowy
pomysł zrodził sie od monitorownia bocianów. Projekt zakłada, aby poprzez bezpośredni przekaz
internetowy obrazu na monitory umiejscowione w każdym lobby we wrocławskich hotelach
wzbudzały zainteresowanie, angażowały Gości oraz uświadamiały jak ważne jest nasze
środowisko naturalne.

Dla zainteresowanych
Strona Pana Marcina Musiałczyka: http://pasiekamarcina.pl/o-mnie/

Kontakt
Biuro Prasowe Orbis SA
T. +48 22 829 39 34
emilia.maraszek@accor.com

Ilona Porwoł, General Manager
Novotel Wrocław City
ilona.porwol@accor.com

Grupa Hotelowa Orbis:
Grupa Hotelowa Orbis to największa sieć hoteli w Polsce i w Europie Wschodniej oferująca prawie 21 000 pokoi
w 127 hotelach, Orbis jest wyłącznym licencjodawcą marek AccorHotels w 16 krajach w tym w Bośni i Hercegowinie,
Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Macedonii, Mołdawii, Polsce, Rumunii,
Serbii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech. Hotele działają pod markami Sofitel, MGallery by Sofitel, Pullman, Novotel,
Mercure, adagio, ibis, ibis Styles i ibis budget. Rozpoznawalne na świecie marki gwarantują jakość usług
o zróżnicowanym standardzie od luksusowych hoteli 5-gwiazdkowych po ekonomiczne 1 gwiazdkowe.
Od 1997 roku Orbis SA jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Strategicznym inwestorem Orbisu jest

O AccorHotels:
AccorHotels jest wiodącą na świecie grupą hotelową działającą na rynku turystyki i usług lifestylowych, liderem
innowacyjne rozwiązań cyfrowych, który oferuje wyjątkowe doświadczenia z pobytu w ponad 4300 hotelach,
kurortach i rezydencjach zlokalizowanych w 100 krajach. Mając w portfolio luksusowe marki o międzynarodowej
renomie od luksusowych po ekonomiczne, od wysokiej do średniej kategorii, a także marki lifestylowe, AccorHotels
od ponad 50 lat dostarcza specjalistyczną wiedzę i know-how w zakresie usług hotelowych. Poza podstawową
działalnością hotelową AccorHotels rozwinął z sukcesem sieć swoich usług stając się światowym liderem w wynajmie
luksusowych prywatnych rezydencji z ponad 10.000 atrakcyjnych obiektów na całym świecie. Grupa jest również
aktywna w segmencie usług concierge, co-working, gastronomicznych, organizacji wydarzeń, rozwiązań w zakresie
nowych technologii. Dzięki międzynarodowemu zespołowi ponad 250 000 zaangażowanych pracowników AccorHotels
deklaruje realizację ważnej, głęboko zakorzenionej w ich sercach misji – „by każdy gość czuł się mile widziany" (Feel
Welcome). Goście mogą uczestniczyć w jednym z najlepszych na świecie hotelowych programów lojalnościowych –
Le Club AccorHotels. Grupa AccorHotels aktywnie działa wśród społeczności lokalnych i jest zaangażowana
w realizację zadań z zakresu zrównoważonego rozwoju i zobowiązań solidarnościowych poprzez wdrażanie spójnego
programu PLANET 21 Acting Here, w ramach którego pracownicy, goście i partnerzy wspólnie przyczyniają się do
osiągania zrównoważonego wzrostu. Od 2008 roku AccorHotels Solidarity Endowment Fund w sposób naturalny
uzupełnia działalności i wartości Grupy, wspomagając walkę przeciwko społecznemu i materialnemu wykluczeniu
będącemu udziałem najbardziej pokrzywdzonych członków społeczeństwa.
Akcje Accor SA są notowane na giełdzie Euronext w Paryżu (kod ISIN: FR0000120404) oraz na rynku pozagiełdowym
w Stanach Zjednoczonych (kod: ACRFY).
Informacje i rezerwacja: accorhotels.group lub accorhotels.com
Zapraszamy do polubienia nas i śledzenia w serwisach Twitter i Facebook

