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Maurycy Zygmunt Kisielnicki (1859-1922)  
 

 

Kisielnicki Maurycy Zygmunt Wawrzyniec (ur. 27 sierp-

nia 1859 w Rudziakowie w ówczesnej guberni połtawskiej 

i powiecie przesławskim (obecnie pow. Perejasław 

Chmielnicki na Ukrainie), zm. 8 sierpnia 1922 w Warsza-

wie) – aktor, recytator i komediopisarz.  

 

Maurycy Zygmunt Wawrzyniec Kisielnicki był 

synem Maurycego i Walerii z Lemańskich. Został 

ochrzczony 24 sierpnia 1862 roku w kościele parafialnym 

w Piaskach lubelskich
1
. W akcie chrztu (Gardzienice, poz. 

127) podano, że przyszedł na świat w Rudziakowie w 

ówczesnej guberni połtawskiej i powiecie przesławskim. 

Podkreślono przy tym, że nie urodził się w Królestwie 

Polskim lecz w Cesarstwie Rossyjskim. Gardzienice, jako 

miejsce urodzenia Maurycego Zygmunta – zapewne za 

sprawą jego samego – podawane są w wielu publika-

cjach
2
. Jego ojciec był lubelskim ziemianinem, a w 1863 

roku powstańcem styczniowym. Schwytany przez Moskali 

został zesłany wgłąb Rosji. Z kolei dziadek bohatera bio-

grafii Teodor Wiktor Kisielnicki z Kisielnicy koło Łomży 

herbu Topór (1784-1862), był uczestnikiem kampanii z 

1809 i 1812 roku, a w późniejszych latach naczelnikiem 

powiatu płockiego i ziemianinem, m.in. z Wygnanowic w 

woj. lubelskim.  

Maurycy Zygmunt uczęszczał do gimnazjum w Lublinie. Tam wstąpił do zespołu teatralnego 

A. Trapszy, w którym debiutował, jako aktor 2 kwietnia 1875 roku. U Trapszy występował przez pe-

wien czas. Następnie grał w Warszawie u J. Rybackiego (lato 1877), w Hrubieszowie u A. Jaworskie-

go (jesień 1877), w Puławach u S. Konopki (1878), w Lublinie u B. Kremskiego i H. Wójcickiego 

(1880), w Zamościu u J. Myszkowskiego (1883) i w Łowiczu, najpierw u K. Królikowskiego, potem 

u B. Walentowskiej (1884). W latach 1885-86 grał w zespole J. Puchniewskiego. 13 czerwca 1886 

przejął po Puchniewskim dyrekcję teatru w Lublinie i występował tam ze swym zespołem do 20 wrze-

śnia tego roku, Następnie występował w Kielcach, a od grudnia 1886 do lutego 1887 w Piotrkowie. 

W marcu 1887 grał w Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu, zaś w kwietniu tego roku w Częstochowie. 

Tam rozwiązał swój zespół. Następnie do kwietnia 1888 występował u J. Szymborskiego w Płocku, 

a później z zespołem J. Grabińskiego w Częstochowie, Lublinie, Łodzi i Kielcach. Tam w październi-

ku 1888 przejął dyrekcję zespołu J. Grabińskiego i występował tam do lutego 1889 jako „Towarzy-

stwo Dramatyczne Maurycego Kisielnickiego”. W lecie 1889 i 1890 występował w warszawskim 

teatrze ogrodowym „Wodewil”, a w latach w 1891-93 należał do zespołu L. Czystogórskiego. Jesienią 

1893 grał w zespole B. Mareckiego, a w lecie 1894 w warszawskim teatrze ogrodowym „Eldorado”. 

W sezonie 1894/95 w występował w Lublinie u I. Józefowicza, a jesienią 1895 u S. Książka-

Staszewskiego i J. Puchniewskiego w Łowiczu, Kaliszu i Kole. Na początku 1896 roku przyłączył się 

do zespołu B. Mareckiego w Kielcach, gdzie pozostał do kwietnia 1896. W listopadzie 1896 próbował 

jeszcze raz zorganizować własny zespół w Łęczycy, jednak nie zrealizował tych zamierzeń
3
. Wystę-

pował najchętniej w rolach dramatycznych, np. Zbigniew („Mazepa" J . Słowackiego), Hamlet („Ham-

let" W. Szekspira), ale grywał także w komediach, np. Wiktor („Pan Jowialski" A. Fredry). 
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W 1897 roku Kisielnicki opuścił teatr i zaczął występować, jako recytator. Był obdarzony 

mocnym, czystym i dźwięcznym głosem, co przy wyrazistej dykcji, wyśmienitej pamięci i wyczuciu 

recytowanego utworu, sprawiało na słuchaczach niezapomniane wrażenie
4
. Na organizowanych przez 

siebie wieczorach deklamował m.in. dzieła Mickiewicza i fragmenty powieści Sienkiewicza. Patrio-

tyczny charakter tych występów spowodował wkrótce zakaz organizowania ich na terenie Królestwa. 

Odtąd organizował swoje wieczory recytatorskie w Galicji i na Śląsku oraz na terenie Rosji. Sam do-

cierał do najdalszych miejscowości, w których zamieszkiwali Polacy. Występował w Moskwie 

(21.12.1897), Saratowie (1.01.1898), Rydze (3.04.1898), Petersburgu (30.04.1898)
5
, a kolejnym roku 

w Tbilisi (2.03), Baku (merzec/kwiecień), Noworosyjsku, Samarze (28.05) i Tomsku (2.09)
6
. Wszę-

dzie jego recytacje cieszyły się wielką popularnością
7
. Podczas pierwszej wojny światowej organizo-

wał polskie przedstawienia amatorskie w Rostowie nad Donem. Dawał tam także lekcje literatury i 

języka polskiego.  

Po odzyskaniu niepodległości wrócił do Warszawy i w 1919 znów wstąpił na deski sceniczne. 

Podczas plebiscytu na Górnym Śląsku, objeżdżał z własną trupą teatralną tereny objęte głosowaniem 

i agitował za opowiedzeniem się za Polską. Wróciwszy do Warszawy występował w Teatrze Drama-

tycznym. Tu podjął się także reżyserii (m.in. „Ich czworo”). W końcowym okresie kariery scenicznej 

grał role charakterystyczne, m.in. Ciaputkiewicza („Grube ryby”), Cześnika („Zemsta”), Ignacego 

(„Marcowy kawaler”), Moustache'a („Napoleon i Józefina”), Fafułę („Podróż po Warszawie”), Wy-

godnickiego („Klub kawalerów”).  

Maurycy Kisielnicki był także autorem kilku sztuk teatralnych. Napisał komedię „Związek 

nadpostępowy” (podtytuł „Teraz”) graną w Krakowie (14.11.1908) i w Poznaniu (25.09.1909) oraz  

krotochwilę w jednym akcie „Jarmark u dentysty” wystawianą przez warszawski teatrzyk „Wodewil” 

(10.08.1892). Jego dziełem była powieść „Błękitny Cygan”, nagrodzona na konkursie literackim we 

Lwowie. Był autorem dwóch komedii „Chorzy” i „Romansowi”, które istniały tylko w rękopisie i nie 

zachowały się. Wydał zbiór opowiadań pt. „Z moich wędrówek – typy i obrazki”, wydany w Łodzi 

nakładem i drukiem „Rozwoju” w 1907 roku. 

Ożenił się z Bronisławą 1
0
 voto Stokowską. Ślubowali w Warszawie w 1882 roku. Mieli córkę 

Stanisławę, która żyła jedynie przez rok. Po rozstaniu z Bronisławą Maurycy Zygmunt ożenił się z 

Julią z domu Szczerbaczuk. Z nią miał pięcioro dzieci. Syna Maurycego, ur. 15.03.1883 r. w Warsza-

wie (polonistę i ostatniego prezesa ZNP przed przejęciem związku przez komunistów) oraz córki: 

Marię, Janinę, Barbarę i Helenę. Maria brała udział w występach recytatorskich ojca
8
. Maurycy Zyg-

munt Kisielnicki był członkiem Związku Artystów Scen Polskich
9
. Zmarł na zapalenie płuc w 63 roku 

życia. Został pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie
10

.  
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