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Maria Knapik – kanadyjska Polka

Kariera artystyczna za Oceanem nie należy do łatwych. Nielicznym się ona w pełni udaje. Do nich 
należy Maria Knapik, artystka śpiewaczka o krakowskim (ściślej: „podkrakowskim” rodowodzie, 
bo pochodzi z Prądnika Korzkiewskiego pod Ojcowem), dobrze znana i w kraju rodzinnym  
z częstych, gościnnych występów. Przypomnijmy więc jej sylwetkę artystyczną, dotychczasową 
działalność i sukcesy.

Maria Knapik śpiewa od...trzeciego roku życia! Jako najmłodsza członkini zespołu Osiem sióstr 
Knapik (założonego i prowadzonego przez ich ojca, nie żyjącego już, Melchiora Knapika) 
koncertowała w kraju i za granicą na estradach i w rozgłośniach radiowych). Obliczono, iż 
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w tej formie wystąpiła w 2800 (!) koncertach. O swej edukacji muzycznej i wokalnej mówi 
sama artystka: pierwszą moją mistrzynią głosu była profesor Janina Zathey. Dała mi wspaniałe 
podstawy i zrozumienie mechanizmu oddychania. To jest jeden z najważniejszych elementów 
śpiewu. Jeżeli się go nie zrozumie na samym początku, bardzo trudno ten błąd później naprawić. 
Następnie uczyła mnie świetna śpiewaczka, profesor Stanisława Marciniak-Gowarzewska, wielka 
primadonna Opery Bytomskiej zachwyciła mnie swoją sceniczną osobowością, zaintrygowała 
muzyką operową, sprawiła, że poszłam do opery i zachwyciłam się tą dziwną sztuką. (Twoja 
Muza, 6/2006-2007). Podczas nauki śpiewu na katowickiej Akademii Muzycznej (w klasie 
prof. Gowarzewskiej) uzyskała stypendium na studia mistrzowskie w Britten – Pears School for 
Advanced Musical Studies w Aldeburgh. W międzyczasie wyszła za mąż i wyjechała na stałe 
do Kanady. W 1992 roku ukończyła w Kanadzie studia muzyczne otrzymując dyplom Wilfrid 
Laurier University. Niewątpliwy wrodzony talent śpiewaczki, wiedza i umiejętności wokalne 
umożliwiły jej odnoszenie sukcesów na różnych konkursach wokalnych: Guelph Spring Festival 
(1994), Konkurs debiutów w Montrealu (1996), Kivanis Festival (1996), Greater Buffalo Opera 
Company (1996), Accademia Chigiana w Sienie (1998). Te sukcesy na konkursach stawiających 
śpiewakom tak różne przecież wymagania, zawdzięczała artystka swej determinacji i pracy nad 
doskonaleniem warsztatu wokalnego. Mówi: przede wszystkim uwierzyłam we własne siły. Poza 
tym szkoląc głos nie tylko w Polsce, ale też w Wielkiej Brytanii i Kanadzie, poznałam różne 
style kształcenia i wszelkie możliwe techniki wydobywania głosu. Nauczyłam się też, że mogę do 
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czegoś dojść tylko wtedy, gdy będę o to walczyć i okażę się lepsza niż inni. (Twoja Muza, 5/2005).
W latach 90. tych XX wieku Maria Knapik rozpoczęła intensywną działalność sceniczną  
i estradową, początkowo w Kanadzie, a potem w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj w swym 
bogatym repertuarze posiada kilkadziesiąt partii operowych i oratoryjnych, m.in.: Liu (Turandot), 
Joanna d'Arc, Alice Ford (Falstaff), Fiordiligi (Cosi fan tutte), tytułowa Manon Lescaut, Mimi 
i Musetta (Cyganeria),Tosca, Alzira, Mimi (Cyganeria Leoncavalla), Siostra Angelica, Nedda 
(Pajace) Donna Anna (Don Giovanni), Eurydyka, Oskar (Bal maskowy), Gilda oraz IX Symfonia 
Beethovena, III Symfonia Góreckiego, Missa solemnis Beethovena, Eliasz Mendelssohna, Mesjasz 
Haendla, Msza C-dur Beethovena, Te Deum Brucknera, Stabat Mater Rossiniego, Niemieckie 
Requiem Brahmsa, Msza C-dur Schuberta, a także liczne pieśni (w tym Chopina, Moniuszki, 
Szymanowskiego). Prócz scen i estrad kanadyjskich i północno-amerykańskich występowała 
także w Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Czechach i w Polsce. W roku 2002 zadebiutowała w 
Carnegie Hall w Nowym Jorku. Śpiewała partię sopranową w IX Symfonii Beethovena (koncert 
w 175. rocznicę śmierci kompozytora). rok później na tej samej estradzie wykonała tytułową 
Alzirę w operze Verdiego. Amerykański krytyk muzyczny, David La Marche, po tym koncercie 
napisał: Maria Knapik w roli tytułowej stanęła na wysokości zadania i nie zawiodła oczekiwań w 
tej stawiającej tak wysokie wymagania roli. Wykazała dobrą kontrolę dynamiki śpiewu, piękny, 
iskrzący się jedwabiście głos, lotność w pasażach koloraturowych, a ponadto miłe, przyjemne 
zaangażowanie się w tej roli. Jest doskonałym odkryciem. (Ruch Muzyczny 11/1.06.2003). Nie 
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może więc dziwić nagroda dla „Międzynarodowej Wschodzącej Gwiazdy Operowej” jaką  
w 2005 roku przyznał jej Amerykański Instytut Kultury Polskiej. 

Muzyka polska w repertuarze artystki stanowi poważną pozycję. Zarówno polskie pochodzenie, 
jak i charakter głosu predystynują artystkę do repertuaru Moniuszkowskiego. Opery Stanisława 
Moniuszki to osobna karta w jej karierze artystycznej – pisał St. Dubiski (Ruch Muzyczny 
11/1.06.2003). Zadebiutowała w tym repertuarze tytułową partią Halki (Toronto i Hamilton, 
1996). Następną jej rolą Moniuszkowską była Hanna w Strasznym dworze (Bufflo, 1997), dalej 
tytułowa Hrabina (Studio Koncertowe Polskiego Radia w Warszawie, 2002), ponownie Halka 
(Sarasata, 2006) i w Teatrze Wielkim w Warszawie w 2007 roku. Śpiewała także w Widmach 
(Toronto i Hamilton, 2006).

O wykonawstwie partii Halki przez Marię Knapik mówi wybitna polska sopranistka, Teresa 
Kubiak: Halka jest jedną z najtrudniejszych dramatycznych ról dla sopranów... ponieważ jedna 
aria następuje bezpośrednio po drugiej. Przeważnie pod koniec IV aktu wszystkie Halki opadają  
z sił, nie mogąc wytrzymać wzrastającego napięcia emocjonalnego i wokalnego. Maria Knapik 
do końca w nadzwyczajny sposób podołała wszystkim wymogom wykonawczym roli Halki. Życzę, 
by ta wzruszająca i trudna partia przyniosła tej utalentowanej i pełnej uroku młodej śpiewaczce 
wiele dalszych sukcesów. (Twoja Muza nr 2/2007). A po warszawskim gościnnym występie Józef 
Kański napisał: Maria Knapik ... rozporządza głosem niezbyt wielkim, ale znakomicie nośnym, 
wyrównanym we wszystkich rejestrach i przebijającym się swobodnie nawet przez brzmienie 
wielkiego chóru, doskonale też słyszalnym... Umiała także w śpiewie swym zawrzeć wiele ekspresji, 
że zaś natura obdarzyła ją żywym temperamentem scenicznym oraz ujmującymi warunkami 
zewnętrznymi, przeto jej kreacja niejednego widza chwyciła za serce. (Ruch Muzyczny, 8/2007).
Artystka, mimo bogatej działalności koncertowej, często odwiedza rodzinny kraj, m. in. występuje 
na scenie operowej i estradach Warszawy (1997, 2002, 2007, 2009) i Krakowa (2005, 2006, 
2007). W swej ojczyźnie otrzymała w 2005 roku Złoty Krzyż Zasługi oraz w 2011 srebrny medal 
Zasłużony Kulturze – Gloria Artis. Odznaczenia te przyznano jej za wyjątkowe zaangażowanie 
w rozwój polskiej kultury i sztuki.
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