


INVITATION

The Royal Danish Embassy in Poland and the Olga Tokarczuk 
Foundation have the pleasure to invite you to a Danish-Polish 
conference on symbiotic creation of HAPPY, HEALTHY & 
INCLUSIVE CITIES

WROCŁAW, 6/12/2022
Venue: Proza – Wrocławski Dom Literatury, Przejście Garncarskie 2

The conference is organized in the spirit of hygge, with space for 
conversations during three discussion panels with distinguished 
guests from Denmark and Poland, experts in green and healthy 
transformation of cities, based on a holistic approach and cross-
-sector cooperation.
The reflections and good practices of interdisciplinary repre-
sentatives of the world of architecture, urban planning, science, 
business and local governments will be share with you by, 
among others:

Helle Juul / David Sim / Joanna Erbel / Roman Szełemej / 
Eliza Bujalska / Aleksander Orłowski / Eva Seo-Andersen / 
Katarzyna Kajdanek / Maciej Zathey.
Bogna Świątkowska, Filip Springer and Agata Twardoch set 
the tone for the discussion

REGISTRATION
If you are interested in joining us @ PROZA, please register by 2.12 
2022 at the latest – the number of places is limited. 
Registration link:
Zarejestruj się/Register here: Happy, Healthy & Inclusive 
Cities Conference

It will also be broadcasted live – follow our social media. 
We provide simultaneous translation.

Ambasada Królestwa Danii i Fundacja Olgi Tokarczuk 
zapraszają Państwa na duńsko-polską konferencję dotyczącą 
symbiotycznego tworzenia miast zdrowych, szczęśliwych, 
niewykluczających „HAPPY, HEALTHY & INCLUSIVE CITIES”

WROCŁAW, 6.12.2022
Miejsce: Proza – Wrocławski Dom Literatury, Przejście Garncarskie 2

Konferencja organizowana jest w duchu hygge, z przestrzenią 
na rozmowy podczas trzech paneli dyskusyjnych z udziałem 
znamienitych gości z Danii i Polski, ekspertów w zielonej i zdrowej 
transformacji miast bazującej na holistycznym podejściu i współ-
pracy międzysektorowej. Swoimi refleksjami i dobrymi praktykami 
podzielą się z Państwem reprezentantki i reprezentanci świata 
architektury, urbanistyki, nauki, biznesu i samorządów, między 
innymi:

Helle Juul / David Sim / Joanna Erbel / Roman Szełemej / 
Eliza Bujalska/ Aleksander Orłowski / Eva Seo-Andersen / 
Katarzyna Kajdanek / Maciej Zathey. 
Dyskusji nadają ton Bogna Świątkowska, Filip Springer i Agata 
Twardoch

REJESTRACJA
Osoby zainteresowana wzięciem udziału stacjonarnie prosimy 
o zarejestrowanie się najpóźniej do 2.12.2022 – liczba miejsc 
ograniczona. 
Link do rejestracji: 
Zarejestruj się/Register here: Happy, Healthy & Inclusive 
Cities Conference

Konferencja będzie również relacjonowana na żywo – link do 
streamingu podamy na naszych social mediach. Spotkania będą 
tłumaczone w sposób symultaniczny. 

ZAPROSZENIE

https://www.conferencemanager.dk/registertohappyhealthyinclusivecitiesconference/signup
https://www.conferencemanager.dk/registertohappyhealthyinclusivecitiesconference/signup
https://www.conferencemanager.dk/registertohappyhealthyinclusivecitiesconference/signup
https://www.conferencemanager.dk/registertohappyhealthyinclusivecitiesconference/signup


OPENING
registration & welcome coffee

opening word by: 
• Olga Tokarczuk, Nobel Laureate in Literature 

(2018)
• Ole Toft, Ambassador of Denmark 
• Jacek Sutryk, President of Wrocław

power speech by Helle Juul, PhD, author of „The Urban 
Health Culture of the Future”

discussion: 
Health Urban Culture – new puzzle in the urban 
planning of green transition?

What makes us happy? Health? Access to clean air, wa-
ter and energy? Or maybe affordable apartments or the 
ability to move around the city safely, not only by car? 
We will try to answer these questions in the discussion 
about the development of new technologies and well-
-being in cities. We will talk about inclusiveness, biodi-
versity and neurodiversity as well as the healing archi-
tecture of cities. 
• Helle Juul, partner in Juul Frost Arkitekter, on heal-

thy urban culture and integrating health into urban 
planning

• Roman Szełemej, president of Wałbrzych, on the 
need for just and healthy transition in Walbrzych, the 
heart of Lower Silesia

• Karolina Barcewicz, communication and public 
affairs director at Danfoss -  from healthy to happy 
cities - can technology contribute to our well-being?

• Sune Tobias Grollov, senior policy advisor at Velux, 
on the results of the annual report „Barometer of he-
althy homes” and green transformation of the city

Discussion moderated by Bogna Świątkowska, Funda-
cja Nowej Kultury „Bęc zmiana”

interaction with the audience 
NOON: Walk & Talk to lunch outside, at a restaurant

10:00

10:30 

10:40

11:00

12:00
12:30

MORNING SESSION: 
10:00–12:15
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PROGRAM, 6.12.2022
SESJA PORANNA: 

10:00–12:15

HAPPY, HEALTHY & INCLUSIVE CITIES CONFERENCE @PROZA

OTWARCIE
rejestracja & kawa powitalna

otwarcie konferencji: 
• Olga Tokarczuk, Laureatka Nagrody Nobla 

w dziedzinie literatury (2018)
• Ole Toft, Ambasador Królestwa Danii w Polsce 
• Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia 

wykład wprowadzający: dr Helle Juul, architektka i ubra-
nistka, autorka projektu „The Urban Health Culture of the 
Future”

dyskusja: 
„Kultura zdrowia w mieście przyszłości” – czy to nowy 
element układanki w urbanistyce zielonej transformacji? 

Co sprawia, że czujemy się szczęśliwi? Zdrowie? Dostęp 
do czystego powietrza, wody i energii? A może mieszkania 
w przystępnej cenie lub możliwość bezpiecznego porusza-
nia się po mieście, nie tylko samochodem? Spróbujemy 
odpowiedzieć na te pytania w dyskusji o rozwoju nowych 
technologii i dobrym samopoczuciu w miastach. Porozma-
wiamy o  inkluzywności, bioróżnorodności i  neuroróżno-
rodności oraz uzdrawiającej architekturze miast. 
• Helle Juul, partnerka w Juul Frost Architekci, na te-

mat zdrowej kultury miejskiej i włączania zdrowia do 
planowania miejskiego

• Roman Szełemej, Prezydent Wałbrzycha, o potrze-
bie sprawiedliwej transformacji w Wałbrzychu, sercu 
Dolnego Śląska

• Karolina Barcewicz, Dyrektorka ds. komunikacji 
i  spraw publicznych w  Danfoss – „Od miast zdro-
wych do szczęśliwych – czy technologia może przy-
czynić się do naszego dobrostanu?

• Sune Tobias Grollov, Doradca ds. strategicznych 
w Velux, o wynikach prac nad raportem „Barometr 
zdrowych domów” i szukaniu synergii w procesie zie-
lonej transformacji miast tion of the city

Ton dyskusji nadaje Bogna Świątkowska, Fundacja 
Nowej Kultury „Bęc zmiana” 

interakcja z publicznością 
POŁUDNIE: spacer na lunch

10:00

10:30 

10:40

11:00

12:00
12:30



power speech by David Sim, urbanist, author of „Soft 
City: Building Density for Everyday Life” 

discussion: 
Soft city – an oxymoron or alternative to smart city? 

Is a soft city is a place where inhabitants lead a decent 
life and experience positive physical and mental well-
-being? Or does smart city provide it all? Creating such 
cities depends on considering three aspects: people, 
planet, and prosperity. Incorporating them into the ci-
ty’s life builds a sense of belonging, participation and 
co-creation. Are benevolent cities - soft cities – an al-
ternative to smart cities using new technologies? Smart 
technologies as tools, not goal in itself – is it possible?
• David Sim, urbanist, Think Softer, on soft cities
• Joanna Erbel, sociologist, city activist, CoopTech 

Hub, co-author of „Pakiet Miejskiej Odporności”
• Aleksander Orłowski, Gdańsk University of Tech-

nology, on smart cities from a different perspective
• Eliza Bujalska, vice mayor of Mińsk Mazowiecki, 

on human smart cities on a 
Discussion moderated by Filip Springer, reporter, 
author of, among others, „Miasto Archipelag. Polska 
mniejszych miast”

interaction with the audience

COFFEE BREAK

13:30

13:50 

14:50

15:05

AFTERNOON SESSION: 
13:30–16:45

PROGRAM, 6.12.2022
SESJA PO POŁUDNIU: 

13:30–16:45

wykład wprowadzający: David Sim, urbanista, autor 
książki „Miasto życzliwe. Jak kształtować miasto z troską 
o wszystkich” 

dyskusja: 
Soft city – oksymoron czy alternatywa dla smart city? 

Miasto życzliwe to miejsce, w którym mieszkańcy mogą 
prowadzić godne życie i czuć się dobrze zarówno w wy-
miarze fizycznym, jak i psychicznym. Tworzenie takich 
miast zależy od uwzględnienia trzech aspektów: ludzie, 
planeta, dobrobyt. Wcielenie ich w życie miasta buduje 
poczucie przynależności, współuczestnictwa i współtwo-
rzenia. Czy miasta życzliwe – soft cities – są alternatywą 
dla smart cities – miast inteligentnych, posługujących 
się głównie nowymi technologiami? Czy można połączyć 
technologię z życzliwością?
• David Sim, urbanista, Think Softer, autor „Miasto 

życzliwe. Jak kształtować miasto z troską o wszystkich” 
• Joanna Erbel, socjolożka, aktywistka miejska, lider-

ka klubu samorządowego CoopTech Hub, współau-
torka „Pakietu Miejskiej Odporności”

• Aleksander Orłowski, profesor Politechniki 
Gdańskiej - o smart city inaczej

• Eliza Bujalska, wiceburmistrzyni Mińska Mazowiec-
kiego, o human smart city w małej skali

Ton dyskusji nadaje Filip Springer, reporter, autor m.in. 
książki „Miasto Archipelag. Polska mniejszych miast” 

interakcja z publicznością 

PRZERWA KAWOWA

13:30

13:50 

14:50

15:05
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power speech by Katarzyna Kajdanek, PhD, urban so-
ciologist, author of „Pomiędzy miastem a wsią. Subur-
banizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocła-
wia”, Suburbia – Trouble in Paradise

discussion: 
Should we all be like Copenhagen? 

The capital of Denmark is an example of a happy and he-
althy city. Why? What aspects make it unique? Would the 
solutions applied in Copenhagen prove successful elsewhe-
re? We will talk about the attractiveness of Copenhagen, the 
green transformation and halting the depopulation process.
• Eva Seo-Andersen, architect, associate at BIG – 

Bjarke Ingels Group, Copenhagen as the irresisti-
ble, liveable city – creating attractiveness through 
inclusivity, sustainability and art in the urban realm 

• Maciej Zathey, Institute of Territorial Develop-
ment, “redefine happiness” – about holistic spa-
ce management, energy-saving urban structure in 
smaller cities, about returners in both directions 
and magnets shaping the healthy pulse of the me-
tropolis.

• Magdalena Paryna, architect, co-creator of 
„Nowe Żerniki” on inclusiveness, rebuilt ‚republic 
of many different organisms’, reincarnation of in-
terdependent social relations

• Allan Pilgaard Jensen, Sønderborg and Project 
Zero – on the potential of small communities in 
building the quality of life through combined effort

Discussion moderated by Agata Twardoch, PhD, archi-
tect, urbanist, author of „Architektki – czy kobiety za-
projektują lepsze miasta”

interaction with the audience

15:15

15:30

16:30

AFTERNOON SESSION: 
13:30–16:45

PROGRAM, 6.12.2022
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SESJA PO POŁUDNIU: 
13:30–16:45

wykład wprowadzający: Katarzyna Kajdanek, wykładow-
czyni, socjolożka miast i wsi, autorka m.in. „Pomiędzy 
miastem a wsią. Suburbanizacja na przykładzie osiedli 
podmiejskich Wrocławia”, Suburbia – Trouble in Paradise

dyskusja:
Czy wszyscy powinniśmy być jak Kopenhaga?

Stolica Danii cieszy się ogromną popularnością i jest 
stawiana za przykład miasta szczęśliwego i zdrowego. 
Dlaczego? Jakie aspekty składają się na jej wyjątko-
wość? Czy zastosowane w Kopenhadze rozwiązania 
sprawdziłyby się w innych miejscach? O atrakcyjności 
Kopenhagi oraz o zielonej transformacji i zatrzymywa-
niu procesu wyludniania się opowiedzą:
• Eva Seo-Andersen, architektka, partnerka w BIG 

– Bjarke Ingels Group, o Kopenhadze jako mieście 
o nieodpartym uroku tworzonym przez poprzez 
integrację, zrównoważony rozwój i sztukę w prze-
strzeni publicznej

• Maciej Zathey, Instytut Rozwoju Terytorialnego, 
„zredefiniować szczęśliwość” – o holistycznym 
zarządzania przestrzenią, energooszczędnej struk-
turze miejskiej w mniejszych miastach, o powrot-
nikach w obie strony i atraktorach kształtujących 
zdrowy puls metropolii.

• Magdalena Paryna, architektka, współtwórczyni 
projektu osiedla Nowe Żerniki - o odbudowywaniu 
‘republiki wielu różnych organizmów’, reinkarnacji 
współzależnych relacji społecznych.

• Allan Pilgaard Jensen, Sønderborg i Project Zero 
– o potencjale małych społeczności w budowaniu 
jakości życia poprzez współpracę różnych intere-
sariuszy

Ton dyskusji nadaje Agata Twardoch, architektka, 
urbanistka i wykładowczyni, autorka m.in. „Architektki 
– czy kobiety zaprojektują lepsze miasta”

interakcja z publicznością

15:15

15:30

16:30


