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KS. PROF. IGNACY SUBERA

Ks. Leonard Ignacy Subera urodził się dnia 19 m aja 1907 roku 
w  Poznaniru z ojca Wojciecha i m atki W eroniki z domu Kociał- 
kowskiej. Młodość swą spędził w  rodzinnym Poznaniu. Jako 11-let
ni chłopiec uległ nieszczęśliwemu wypadkowi i z tego powodu 
przeszedł operację kręgosłupa, która pozostawiła tnwały ślad na 
stanie jego zdrowia. W latach 1921—1928 uczęszczał do gimnazjum 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, które ukończył egza
m inem  dojrzałości dawnego typu  klasycznego dnia 15 m aja 1928 
roku. W okresie gim nazjalnym  bra l czynny udział w  życiu i pracy 
sodalicji m ariańskiej, będąc przez wiele lat jej sekretarzem . Roz
m iłowany w  pobożności typu franciszkańskiego, był też od mło
dych lat członkiem III zakonu św. Franciszka.

Dnia 15 października 1928 roku podjął studia filozoficzno-teo
logiczne w Arcybiskupim Sem inarium  Duchownym w Gnieźnie 
(1926—1930) i Poznaniu (1930—1933), przyjm ując następnie w Poz
naniu święcenia kapłańskie w dniu 10 czerwca 1933 roku. Rektor 
sem inarium  poznańskiego ks. Rolewski w związku ze święceniami 
podkreślał w swej opinii zalety jego charakteru, zwracając uwagę 
na zdolności i zamiłowanie do prowadzenia młodzieży, zdatność do 
pracy duszpasterskiej w  większej parafii oraz artystyczny głos. 
Talent wokalny sprawił, że zarówno w latach sem inaryjnych, jak  
i patem  był czynnym członkiem poznańskiego chóru archikatediral- 
nego pod batutą ks. Gieburowskiego.

Powołany został przez Władzę Duchowną z dniem 1 lipca 1933 
roku najpierw  na w ikariat w  Otorowie koło Szamotuł, a następnie 
z dniem 1 stycznia 1936 roku na w ikariat przy kościele św. Mi
chała w Poznaniu. Najlepiej chyba określił jego duchową sylwetkę 
przy opuszczaniu pierwszej z wymienionych placówek ks. Las
kowski — dziekan lwówecki, który nadesłał do Kurii M etropoli
talnej w Poznaniu opinię następującej treści:

„O księdzu Suberze mogę powiedzieć co tylko najlepszego. Ży
cie prowadził prawdziwie kapłańskie. Przez cały czas pobytu swe
go w Otorowie najmniejszego nie było uchybienia. Usposobienie 
m a bardzo łatwe i wszędzie zdobył sobie szacunek i miłość — 
i u konfratrów  i u parafian. Dowodem tego chyba to, że w talk 
trudnym  środowisku, w jakim  się obracał, n ie przyszło do żadnych 
nieporozumień. Wobec swojego chorego proboszcza był zawsze 
ustępliwy, wykonywał pracę czasami ponad siły.
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Gorliwość jego w pracy duszpasterskiej była ponad wszelką 
krytyfkę. Pracow ał przecież w ostatnich czasach w parafii prawie 
sami, urządzał częste spowiedzi stanowe bardzo liczne i spędzał 
długie wieczory w  konfesjonale. Stowarzyszenia prowadził dob
rze, zdobył np. 150 członków do III zakonu św. Franciszka. Kaza
nia głosił dobrze opracowane z należytą swadą.

Przekonany jestem, że fes. Subera na każdym stanowisku, jakie 
m u W ładza Duchowna przeznaczy, wypełni swoje obowiązki dla 
dobra Kościoła” *.

Ną stanowisku wikariusza parafii św. Michała zastała go druga 
wojna światowa. Zagrożony aresztowaniem przez gestapo, zdołał 
ujść i schronił się w styczniu 1940 roku na terenie tak  zwanego 
Generalnego G ubernatorstw a w Warszawie, gdzie podjął pracę 
duszpasterską w  kościele Najświętszego Zbawiciela. W Warszawie 
też odbywał w tym  czasie studia prawnicze na Tajnym  Uniwersy
tecie Ziem Zachodnich. W powstaniu warszawskim pełnił funikoję 
kapelana Armii Krajowej.

Pracy kapelańskiej nie zaniechał również po zakończeniu wojny, 
sprawując obowiązki kapelana wojskowych szpitali w Warszawie 
oraz zaisitępcy dziekana OW I, a następnie notariusza Generalnego 
Dziekanatu WP. W roku 1951 prze&zedł do rezerwy, by poświęcić 
się całkowicie pracy naukowej. Posiada stopień pułkownika re 
zerwy.

Studia rozpoczęte w okresie okupacji ukończył w m aju 1945 roku 
uzysikując stopień licencjata praw a kanonicznego. Po odbytym 
w roku 1946 kursie doktoranckim  na Wydziale Teologii Katolickiej 
Uniwersyteitu W ars z awsikiego, pisał pod kierunkiem ks. Ignacego 
Grabowskiego pracę doktorską pt. Właściwość sądów kościelnych. 
Studium  prawno-hiistoryczne, którą obronił w roku 1948, otrzym u
jąc stopień doktora praw a kanonicznego. W tym  samym rolku po
wołany został do pracy nauko wody d a ktycznej na Wydziale, prze
chodząc kolejno wszystkie szczeble hierarchicznej drabiny Uczelni, 
poczynając od młodszego asystenta, poprzez asystenta, starszego 
asystenta, adi-uakta i zastępcę profesora. W tym  ostatnim  charak
terze przeszedł też w roku 1954 na Wydział Praw a Kanonicznego 
zorganizowanej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W roku 
1956 przeprowadził habilitację, otrzym ując w tym samym roku 
stopień profesora nadzwyczajnego, w rOku 1972 zaś profesora zwy
czajnego.

Od początku istnienia Akademii pełnił równocześnie odpowie
dzialne funkcje natu ry  adm inistracyjnej, będąc w latach 1954— 
1956 prodziekanem Wydziału P raw a Kanonicznego, 1969—1972 dzie-

1 Dane personalne dotyczące okresu przedwojennego pochodzą z akt 
osobistych ks. Subery, znajdujących się w Kurii Metropolitalnej w Po
znaniu.



kanem oraz przez wiele la t prorektorem  Akademii: w la/tach 1956— 
1966 i od roku 1972 po dzień dzisiejszy. Działalność adm inistra
cyjna rozwijana w trudnych waruiukach i  wypełniająca czas po 
brzegi odrywała z natu ry  rzeczy Profesora od pracy naukowej, 
uniemożliwiając Mu zdobywanie w szerszym zakresie dorobku nau
kowego.

Od roku 1956 kieruje niestrudzenie Kaitedrą Historii P raw a Koś
cielnego w Polsce, którą to historią uczynił głównym przedmiotem 
swej działalności naukowopisarskiej, prowadząc szczegółowe bada
nia przede wszystkim nad  polskim praw em  synodalnym, zarówno 
prowincjonalnym  jak  i diecezjalnym. Pod Jego kierunkiem  napi
sało prace i uzyskało dyplomy m agisterskie do końca roku akade
mickiego 1975/76 52 studentów, wypromowanych zostało 11 dokto
rów.

W badaniach swoich poświęcił wiele uwagi osobie biskupa wło
cławskiego i pomorsikiego Józefa Rybińskiego, opracowując na dro
dze metody nauikowej wieloaspektową działalność tego biskupa, 
zwłaszcza polityczną i prawnokościelną, podkreślając szczególnie 
jego w kład w utrzym anie polskości na Pomorzu, zagrożonym ger
m anizacją ze strony rządu pruskiego i pruskiej hierarchii kościel
nej. Cenny wkład w historię praw a kościelnego w  Polsce oraz w  hi
storię stosunków polsko-niemieckich stanowią też jego badania do
tyczące zagadnień terytorialnych diecezji włocławskiej i pomorskiej. 
Inna problem atyka skupiająca uwagę Profesora, to  separatystyczne 
dążenia kapituły wrocławskiej do uniezależnienia się od m etro
polii gnieźnieńskiej. W badaniach tych wykazał usilną obronę pols
kości przez lud śląski, nieprzerw aną łączność ku ltu ralną i kościelną 
Śląska z Macierzą, jak  również nieudane próby oderwania diecezji 
wrocławskiej od metropolii gnieźnieńskiej. W podręczniku przezna
czonym dla studentów kanonistyki dał przegląd synodów prowin
cjonalnych arcybiskupów gnieźnieńskich. C harakter podręczniko
wy posiada też publikacja na tem at historii źródeł i nauki praw a 
kanonicznego.
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