
 

 Mikołaj Ferenc – pianista, urodził się 04 sierpnia 1986 r. w Ostrowii Mazowieckiej. 
Mieszkał i kształcił się we Wrocławiu i Krakowie.  
Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 7 lat w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i 
II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, gdzie w 2005 roku ukończył Liceum 
muzyczne. Następnie kontynuował studia w Akademii Muzycznej w Krakowie, które 
ukończył pod kierunkiem prof. Andrzeja Pikula oraz dr Mileny Kędry w 2011r.  
Absolwent Mistrzowskich Studiów Podyplomowych zrealizowanych na Akademii Muzycznej 
we Wrocławiu w klasie fortepianu prof. Grzegorza Kurzyńskiego.  

Uczestniczył również w licznych kursach mistrzowskich gdzie doskonalił swoje 
umiejętności pod kierunkiem m. in. prof. Andrzeja Jasińskiego, prof. Aleksieja 
Orłowieckiego, prof. Adama Wodnickiego, prof. Tamasa Ungara, prof. Marka Mosia, prof. 
Tadeusza Gadziny, prof. Janiny Romańskiej-Werner.  

Pianista brał udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach 
pianistycznych m. in w Pordenone (Włochy 2009), Rzymie (Włochy 2011), Łódź (Polska 
2013). Jest laureatem III nagrody na II Międzynarodowym Konkursie pianistycznym w 
Warszawie (Polska 2014).  

Mikołaj Ferenc występował wielokrotnie z sukcesem w projektach, nagraniach i 
koncertach w kraju i zagranicą m.in. w : Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Dusznikach 
Zdroju- Dworek im. Chopina, Rzymie, we Wrocławskiej i Krakowskiej Filharmonii.  
W 2014 roku został dwukrotnie zaproszony do Niemiec (Hannover) na recital fortepianowy 
z muzyką polskich, węgierskich i rosyjskich kompozytorów.  
Zagrał wiele koncertów Chopinowskich w 200 rocznicę urodzin Fryderyka Chopina m. in. 
Chopin Non-stop na krakowskiej Akademii Muzycznej.  

Jest aktywnym członkiem Dolnośląskiego Towarzystwa im. Fryderyka Chopina z 
siedzibą we Wrocławiu. Jako pianista występował również z krakowską, akademicką 
orkiestrą symfoniczną wykonując m. in. I Symfonię Dymitra Szostakowicza w Filharmonii 
Krakowskiej.  

Artysta występował na wieczorach lisztowskich organizowanych przez Dolnośląskie 
Towarzystwo im. Ferenca Liszta we Wrocławiu. Prowadzi aktywną działalność koncertową, 
występując jako solista jak i kameralista w takich składach jak: Duet fortepianowy, Trio 
fortepianowe, Kwartet fortepianowy, jak również w duecie ze skrzypcami i wiolonczelami.  
W sierpniu 2014 aktywnie uczestniczył w XXI Międzynarodowym Kursie pianistycznym 

organizowanym przez Towarzystwo im. Ferenca Liszta we Wrocławiu, pracując pod kierunkiem 

wybitnych pedagogów fortepianu, profesorów Andrzeja Jasińskiego i Aleksieja Orłowieckiego. 

Podczas kursów wystąpił na wieczorze lisztowskim wykonując kompozycje Fryderyka Chopina w 

Dworku chopinowskim w Dusznikach Zdrój.  

Pianista prowadzi aktualnie klasę fortepianu w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej we 

Wrocławiu, jego uczniowie zdobywają nagrody i wyróżnienia w krajowych oraz 

międzynarodowych konkursach pianistycznych na aktualny dorobek pedagogiczny Mikołaja 

Ferenca składa się ok. 25 nagród i wyróżnień. Pianista akompaniuje także w klasie skrzypiec i 

wiolonczel, zdobywając liczne nagrody za wyróżniający się akompaniament fortepianu. 


