
UCHWAŁA NR IX/82/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie nadania Szkole Artystycznej Open Vocal 
Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U.2020.920 t.j. ze zm.), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach 
i mundurach (Dz.U.2016 t.j.) oraz § 6 i § 7 Uchwały nr VII/64/2015 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 
30 września 2015 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego, ustalenia jej 
wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobie jej noszenia (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4160 z dnia 
12 października 2015 r.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Odznakę Honorową Powiatu Kłodzkiego Szkole Artystycznej Open Vocal za zasługi 
poczynione na rzecz Powiatu Kłodzkiego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Kłodzkiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie 

Szkoła Artystyczna Open Vocal to projekt edukacyjno-koncertowy stworzony przez muzyków 
i pedagogów: Agatę Bilińską i Roho Konara. 

Artyści w ramach swojej działalności koncertują, edukują w zakresie śpiewu i gry na gitarze, 
organizują od kilkunastu lat Zaduszki Wokalne w Kłodzku, gdzie zapraszają znakomite postaci 
polskiej sceny muzycznej. Roho Konar jest absolwentem Polskiego Instytutu Muzycznego w Łodzi na 
kierunku gitara klasyczna, oboje są absolwentami Akademii Muzycznej w Katowicach, na Wydziale 
Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. 

Roho Konar jest gitarzystą, kompozytorem, twórcą muzyki do programów telewizyjnych 
i radiowych oraz laureatem festiwalu „Jazz nad Odrą”. Od kilku lat realizuje projekt audio-wizualny 
NASA - Niezależna Strefa Artystyczna w otwartych przestrzeniach Kotliny Kłodzkiej oraz cykl 
„Niezwykłe Miejsce - Niezwykły Koncert”. Ma na swoim koncie kilka autorskich wydawnictw 
muzycznych. 

Agata Bilińska to wokalistka, autorka tekstów i muzyki, od 22 lat prowadzi klasę śpiewu oraz 
zespołowe projekty wokalne „Jazz meets Folk” oraz „Zespół Mamy”. W tym roku ukazała się płyta jej 
autorstwa ze standardami jazzowymi. 

Duet odniósł zwycięstwo w półfinale plebiscytu „Muzyczna Bitwa” organizowanym przez Radio 
Wrocław, jest również laureatem półfinału Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu - Koncert 
„Debiuty” poświęcony twórczości Czesława Niemena. 

Podopieczni oraz absolwenci Szkoły Artystycznej Open Vocal to wielokrotni stypendyści Powiatu 
Kłodzkiego dla wybitnie uzdolnionych, laureaci festiwali muzycznych, aktorzy, literaci, muzycy oraz 
studenci wyższych uczelni artystycznych w kraju i za granicą. Koncerty pedagogów 
i podopiecznych Open Vocal od wielu lat na stałe wpisują się w kalendarz muzyczny Kłodzka. 

   

Przewodniczący Rady Powiatu 
Kłodzkiego 

 
 

Zbigniew Łopusiewicz  
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