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Ćwierć wieku Studia Piosenki „Fart”

Studio Piosenki „Fart” świętowało jubileusz swojego ćwierćwiecza. Z tej
okazji w Bielskim Domu Kultury odbył się jubileuszowy koncert, a
założyciele i wieloletni członkowie „Fartu” odebrali nagrody i
odznaczenia.
Urodziny Studia obchodzono 19 listopada 2022 roku jednocześnie z 35-leciem
zespołu „Fart” oraz pracy artystycznej jego twórczyni Justyny Porzezińskiej, a
także z 15-leciem projektu „Zołoto” i 10-leciem grupy „kFARTet”.
Z okazji jubileuszu Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski przyznał Justynie
Porzezińskiej – kierownikowi Studia – nagrodę za osiągnięcia o istotnym
znaczeniu w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.
Dyplomy z podziękowaniami otrzymały też członkinie Studia: Sylwia
Krupkowska i Magdalena Tworkowska.
Obecny na uroczystości Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski udekorował
Justynę Porzezińską złotym Medalem za Długoletnią Służbę, nadanym przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także – wspólnie z burmistrzem –
brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, przyznanym na wniosek
burmistrza przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Także na wniosek burmistrza Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

przyznał honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” całemu Studiu
Piosenki „Fart” oraz imiennie Karolinie Porzezińskiej. Dyplomy honorowe od
ministra odebrały Emilia Szulc i Magdalena Tworkowska.
Z kolei Marszałek Województwa Podlaskiego, na wniosek burmistrza,
odznaczył Honorową Odznaką Województwa Podlaskiego: Studio Piosenki
„Fart”, a także imiennie Justynę Porzezińską, Karolinę Porzezińską i Emilię
Szulc.
Podczas jubileuszowego koncertu wystąpili obecni i byli członkowie Studia, a
także działające w nim zespoły: „Farcik”, „Fart”, „Karuzela”, „KFARTet”,
„Sekcja DO” i „Zołoto”. Wśród gości uroczystości byli m.in. parlamentarzyści,
wojewoda, wicemarszałek Województwa Podlaskiego, przedstawiciele
lokalnych samorządów i organizacji samorządowych oraz reprezentanci
biznesu: Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, Banku Spółdzielczego w
Brańsku, Gospodarstwa Rolnego w Parcewie, Nadleśnictwa Bielsk, Hanbudu,
Społem PSS w Bielsku Podlaskim oraz Suempolu.
Justyna Porzezińska rozpoczęła pracę w Bielskim Domu Kultury 1 września
1987 roku na stanowisku instruktora ds. muzyki i organizacji imprez. Od 2022
r. pełni funkcję kierownika Działu Edukacji Artystycznej BDK-u. Jest
pomysłodawczynią i dyrektorem artystycznym dwóch prestiżowych festiwali:
Ogólnopolskiego Festiwalu Kolędy i Pastorałki Współczesnej „Kantyczka” oraz
Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Podlaska Nuta”. Jest również
inicjatorem i kierownikiem artystycznym Studia Piosenki „Fart”, w skład
którego wchodzą zespoły: „Fart”, „Farcik”, „Karuzela”, „kFARTet”, „Sekcja
DO” oraz grupa solistów.
„Fart” wielokrotnie był gościem Studia Rembrandt Radia Białystok, gdzie grał
koncerty live. Brał również udział w projektach muzycznych, przeznaczonych
dla dzieci, m.in. serii płyt „Teatr Malucha”, na których wystąpił wspólnie ze
znanymi aktorami: Ewą Błaszczyk, Jolantą Fraszyńską, Piotrem Fronczewskim,
Edytą Jungowską, Wojciechem Malajkatem, Joanną Trzepiecińską, Zbigniewem
Zamachowskim i Cezarym Żakiem. „Fart” supportował też gwiazdy polskiej
sceny muzycznej: „Afromental”, „Akcent”, „Braci”, „Brathanki”, „Blue Caffe”,
„Feela”, Ewę Farną, „Łzy” i wielu innych.
Członkowie Studia z powodzeniem brali udział w znanych i lubianych
programach telewizyjnych: „Bitwie na głosy”, „Szansie na sukces” i „The Voice
of Poland”. Przede wszystkim zaś cały czas skutecznie rozwijają kariery na
ogólnopolskiej scenie estradowej: zarówno teatralnej, jak też w muzyce
rozrywkowej, hip-hopowej, rockowej oraz poważnej.
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