HENRYK SUFRYD

Kolega mgr inż. arch. Henryk Sufryd – Członek Honorowy Towarzystwa Urbanistów Polskich jest
Postacią powszechnie znaną i szanowaną. Sprawiają to Jego cechy osobowe – niezwykła aktywność,
otwartość i zaangażowanie, towarzyszące Mu stale pomimo szacownego wieku.
Oto najważniejsze etapy drogi zawodowej Kolegi mgr inż. arch. Henryka Sufryda:
−

1948-1952

asystent prof. R. Kozaka w Zakładzie Materiałoznawstwa i Budownictwa Szkoły
Inżynierskiej w Poznaniu,

−

1952-1954

projektant w „Miastoprojekcie” Poznań,

−

1955-1958

organizator i kierownik pierwszej w kraju Wojewódzkiej Pracowni
Urbanistycznej w Poznaniu,

−

1959-1960

zastępca kierownika Grupy Robót Kaliskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w
Poznaniu,

−

1961-1975

kierownik Powiatowej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu,

−

1976-1982

kierownik zespołu w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego
w Poznaniu,

−

1983-1990

generalny projektant zespołu osiedli mieszkaniowych Piątkowo w Poznaniu w
przedsiębiorstwie „Inwestprojekt”,

−

1991-2000

projektant przy budowie autostrad A2 i A4 w poznańskim Biurze Projektów
Dróg i Mostów,

−

od 2000

własna pracownia autorska.

Równolegle do pracy zawodowej mgr inż. arch. Henryk Sufryd prowadzi działalność dydaktyczną –
wykłady i seminaria, w zakresie urbanistyki i architektury oraz metodyki opracowywania planów
zagospodarowania przestrzennego:
−

1975-1979

na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego Państwowej
Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu,

−

1980-1989

na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej w Poznaniu,

−

2005-2006

na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej,

−

obecnie

na Międzynarodowym Studium Podyplomowym Planowania Przestrzennego na
Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.

Dorobek zawodowy mgr inż. arch. Henryka Sufryda, będący owocem kierowania zespołami
projektowymi w ramach struktur gospodarki przestrzennej, jest spory. Składają się na niego liczne
plany ogólne miast Wielkopolski oraz szereg planów szczegółowych. Plany ogólne dotyczyły takich
miast jak: Czempiń, Grodzisk Wlkp., Kalisz, Luboń, Pobiedziska, Swarzędz, Stęszew, Turek, Wronki a
plany szczegółowe obejmowały wielohektarowe obszary.
O wysokim poziomie opracowań wykonywanych pod kierunkiem mgr inż. arch. Henryka Sufryda
świadczą nagrody resortowe:
−

1964

nagroda III stopnia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów
Budowlanych za plan zagospodarowania przestrzennego zespołu wiejskich
jednostek osadniczych powiatu Poznań,

−

1976

nagroda I stopnia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Środowiska za projekt wylotu trasy E8 w Poznaniu na odcinku Przeźmierowo –
Tarnowo Podgórne.

Poza dorobkiem w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego mgr inż. arch. Henryk Sufryd
może się chlubić wieloma realizacjami w dziedzinie architektury. Dotyczą one osiedli mieszkaniowych
w zabudowie wielorodzinnej, budynków jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznej
i obiektów przemysłowych. Na wymienienie zasługują osiedla mieszkaniowe na Piątkowie w Poznaniu
czy zespół handlowo-usługowy „ETC” w Swarzędzu, dla których projekty wykonywał mgr inż. arch.
Henryk Sufryd jako generalny projektant lub przy udziale innych projektantów.
W 1988 r. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa wraz z Wojewodą Wielkopolskim
przyznali mgr inż. arch. Henrykowi Sufrydowi nagrodę za działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
w związku z realizacją projektu prefabrykowanej pochylni.
Kolega mgr inż. arch. Henryk Sufryd jest jednym z założycieli Oddziału Towarzystwa Urbanistów
Polskich w Poznaniu – 1953 r., a następnie sprawował różne funkcje w Zarządzie Oddziału.
W 1993 r. został uhonorowany godnością Członka Honorowego Towarzystwa Urbanistów Polskich.
Od 1952 r. jest również członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich, w którym także był zawsze
bardzo aktywny – wyróżniony Złotą Odznaką SARP w roku 2001. Obecnie jest członkiem Zarządu
Oddziału SARP. Do niedawna zajmował stanowisko funkcyjne w Zachodniej Okręgowej Izbie
Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu.
Kolejne formy aktywności mgr inż. arch. Henryka Sufryda obejmują sprawowanie w latach 1968-1976
funkcji Rzeczoznawcy Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego, a od 2008 r. pełnienie roli
Członka Honorowego Komisji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk,
Oddziału w Poznaniu. Przyznany Mu medal pamiątkowy „Naturae Tutela Res Necessaria Hominum Pro
Regionalibus et Urbanis Studiis” jest powodem osobistej satysfakcji. W 2015 r. Kolega mgr inż. arch.
Henryk Sufryd dał się również poznać jako świetny dokumentator organizując w Oddziale SARP oraz
w Oddziale TUP w Poznaniu wystawę swoich dokonań z okazji Jubileuszu 90-lecia.
Przedstawiona charakterystyka drogi życiowej i dokonań mgr inż. arch. Henryka Sufryda obejmuje
tylko najważniejsze etapy kariery zawodowej i wyróżniające się prace projektowe. Kolega mgr inż.
arch. Henryk Sufryd jest człowiekiem epoki postępu, a równocześnie Osobą niezwykle zakorzenioną
w wielkopolskiej tradycji, zwłaszcza w nurcie związanym z pozytywistycznym hasłem „pracy
u podstaw”. Posiada umysł ścisły, zdolność „wyłapywania” wszelkich krajowych i zagranicznych
nowinek, odnoszących się do organizacji przestrzeni czy działających na rzecz upiększania Poznania.
Jego postawa krytyczna, w najlepszym tego słowa znaczeniu, ma na celu ustawiczne optymalizowanie
zastanej rzeczywistości. Jest Kolega mgr inż. arch. Henryk Sufryd w swoich działaniach niestrudzony.
Są to dziesiątki mniejszych i większych inicjatyw, które na ogół doprowadza On do pomyślnego finału.
Dotyczą zarówno działań na rzecz środowiska o charakterze socjalnym jak i takich spraw jak
inicjowanie budowy pomników, tablic pamiątkowych, nadawanie nazw ulicom i parkom,
organizowanie konferencji naukowych, uroczystości środowiskowych.
Kolega mgr inż. arch. Henryk Sufryd jest wzorcowym przykładem aktywnego Obywatela, świadomego
i zaangażowanego uczestnika demokratycznego społeczeństwa, bardzo miłym Kolegą i zawsze
interesującym rozmówcą.
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