
PIOTR KOPIETZ – multiinstrumentalista, aranżer, kompozytor   
 
 

Piotr Kopietz – absolwent Akademii Muzycznej im. 
Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie akordeonu. 
Umiejętności wykonawcze doskonalił również na 
Universität für Musik und darstellende Kunst w Grazu 
(Austria) w klasie prof. Janne Rättyä. Należy do grona kilku 
muzyków w Polsce grających na narodowym instrumencie 
argentyńskim – bandoneonie oraz jest jednym z niewielu 
koncertujących na rzadkim instrumencie francuskim 
– akordinie. Jest laureatem kilkunastu ogólnopolskich i 
międzynarodowych konkursów muzycznych. Koncertuje 
solo, w zespołach kameralnych oraz z towarzyszeniem 
orkiestr symfonicznych w Polsce i poza jej granicami (m.in.: 
Austria, Czechy, Litwa, Niemcy, Rosja, Ukraina, Wielka 
Brytania, Włochy). Prezentował muzykę klasyczną, 
rozrywkową, improwizowaną i world music na szeregu 
uznanych festiwalach oraz  scenach koncertowych (w tym: 
polskich filharmonii, teatrów i ośrodków kultury, Studio 

                                                                                          Koncertowe im. W. Lutosławskiego, Muzyczne Studio 

                                                                                          Polskiego Radia im. A. Osieckiej, Zamek Królewski w 

                                                                                         Warszawie, Sinfonia Varsovia).  

 

Nagrywa muzykę klasyczną i rozrywkową dla radia, telewizji, teatru i filmu. Jako solista-akordeonista 

współpracował m.in. ze zdobywcą Oskara, Janem A.P. Kaczmarkiem, nagrywając muzykę kompozytora. 

Przez 5 sezonów artystycznych wykonywał muzykę na żywo w spektaklu „Tango Piazzolla” w Teatrze im. 

J. Słowackiego w Krakowie. W 2020 r. koncertował ze światowej sławy skrzypkiem – Roby Lakatos, 

nagrywając m.in. płytę pt. „World Tangos”.   

Piotr jest twórcą oraz kierownikiem artystycznym kilkunastu zespołów i projektów muzycznych, w tym 

m.in.: „Sentido” oraz „Retro Orchestra”. Na stałe występuje w zespołach „Gang Tango” (czołowy polski 

zespół wykonujący tanga świata) oraz „Orkiestra Adria" (nawiązująca składem i idiomem brzmieniowym 

do zespołów występujących w międzywojennych lokalach i teatrach rewiowych Warszawy). W 2011 r. 

nagrał płytę „Retrato” (z tangami argentyńskimi i kompozycjami własnymi), a w 2021 płytę „World of 

Orient” (w klimacie szeroko pojętej muzyki Orientu). Piotr jest aranżerem wszystkich utworów na obu w/w 

płytach oraz we wszystkich własnych projektach muzycznych. Jako aranżer współpracował m.in. z: Kayah, 

Kubą Badachem, Katarzyną Cerekwicką, Anną Karwan, Lalą Czaplicką, Sentido, Orkiestra Adria, Gang Tango, 

Retro Orchestra. 

Wybitny brazylijski artysta i dyrygent, Jose Maria Florencio powiedział o nim : „…[dzięki twórczości Piotra 

Kopietza] Polska zaczyna być miejscem, gdzie kompozycje na bandoneon i tango powstają na poziomie co 

najmniej tak wspaniałym, jak na poziomie samego Astora Piazzolli. Mamy fantastycznego kompozytora…”.  

Więcej:    https://www.piotrkopietz.art/      ;     https://www.kop-art.art/piotr-kopietz   
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