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Zakres działalności 
MOKiS (Skrót MOKiS to powszechnie stosowany skrót Miejskiego Ośrodka Kultury i 

Sztuki) to miejska instytucja kultury w Oleśnicy, której zadaniem jest: 

 upowszechnianie kultury i sztuki  

 edukacja kulturalna mieszkańców 

 upowszechnianie wiedzy o historii Oleśnicy 

 wspieranie inicjatyw kulturalnych mieszkańców 

Zadania MOKiS: 

 organizowanie wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Oleśnicy, w tym między 

innymi koncertów, spektakli, imprez plenerowych, widowisk, projekcji 

kinowych, prelekcji, wystaw, festiwali, przeglądów, spotkań autorskich 

 organizowanie zajęć edukacyjnych związanych z kulturą i sztuką dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych, w tym między innymi zajęć tanecznych, plastycznych, 

teatralnych, muzycznych 

 upowszechnianie wiedzy o historii i współczesności miasta Oleśnicy 

 wspieranie lokalnych artystów 

Informacje o aktualnych wydarzeniach 
Informacje o aktualnych wydarzeniach w MOKiS znajdziesz na stronie internetowej 

MOKiS w zakładce aktualności. 

  

https://www.mokis.info/aktualnosci/index
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Informacja o budynkach MOKiS 

Główna siedziba MOKiS 

 

Główna siedziba MOKiS znajduje się w budynku przy ulicy Jana Kochanowskiego 4 w 

Oleśnicy. 

Wejście główne do budynku znajduje się od strony dużego parkingu. Wejście 

otwierane jest w czasie wydarzeń kulturalnych. Przy wejściu głównym znajduje się 

jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób ze specjalnymi potrzebami. Przy 

wejściu głównym i z tyłu budynku znajdują się 2 duże parking z płatną strefą 

parkowania. 

Biura MOKiS znajdują się na I piętrze. Do biur można wejść z boku budynku od strony 

sklepów ALDI i ACTION. 

W MOKiS pracuje dyrektor i pracownicy. Dyrektorem MOKiS jest Agata Szpiłyk. 

W głównej siedzibie MOKiS na parterze znajdziesz: 

• kasę biletową - przy wejściu głównym do budynku 

• pracownię plastyczną i muzyczną 

• szatnię 

• toalety - damską i męską i toaletę dla niepełnosprawnych 
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• wejście boczne do Sali widowiskowej MOKiS – do budynku musisz wejść 

wejściem bocznym od strony sklepów ALDI i ACTION 

W głównej siedzibie MOKiS na I piętrze znajdziesz: 

• Sekretariat i biuro Dyrektora MOKiS 

• Dział Księgowości 

• Dział Animacji i Organizacji Imprez 

• Dział Techniczny 

• wejście do Sali widowiskowo-kinowej MOKiS 

Budynek jest częściowo dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.  

Brak windy uniemożliwia dostęp do pomieszczeń na I piętrze dla osób poruszających 

się na wózkach lub mających trudności z poruszaniem. Jest dostęp do pomieszczeń 

znajdujących się na parterze. 

Wejście na salę widowiskową MOKiS dla osób poruszających się na wózkach lub 

mających trudności z poruszaniem jest dostępne z boku budynku. Wejście znajduje się 

przy Restauracji Teatralna.  

Jeśli potrzebujesz z tego wejścia skorzystać, skontaktuj się wcześniej z MOKiS. 
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Izba regionalna - Oleśnicki Dom Spotkań z Historią, w skrócie ODSzH 

 

Drugi budynek MOKiS mieści się przy ulicy Bocianiej 11 w Oleśnicy. 

W tym budynku ma swoją siedzibę Izba Regionalna - Oleśnicki Dom Spotkań z Historią. 

Możesz tutaj poznać historię Oleśnicy z audio-przewodnikiem i kupisz pamiątki o 

Oleśnicy, między innymi:  

• kartki pocztowe 

• magnesy 

• mapy 

• książki o historii Oleśnicy 

Możesz wypożyczyć audio-przewodnik z nagranym lektorem. Lektor opowie Ci o 

historii Oleśnicy. 

Budynek jest częściowo przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami.  

Osoby poruszające się na wózkach lub mające trudności z poruszaniem mogą 

skorzystać z windy i zwiedzić wystawę na I piętrze.  

II piętro jest niedostępne dla osób poruszających się na wózkach lub mających 

trudności z poruszaniem. 

Przy budynku nie ma miejsc parkingowych. 
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Cennik 

Zwiedzanie jest płatne: bilet normalny kosztuje 6 złotych, bilet ulgowy kosztuje 3 

złote. 

Galeria Brama Wrocławska 

 

Trzeci budynek MOKiS to zabytkowa Brama Wrocławska, która mieści się przy ulicy 

Wrocławskiej w Oleśnicy. 

Galeria Brama Wrocławska to miejsce, w którym można zobaczyć między innymi 

wystawy fotografii, malarstwa, rzeźby. 

Wejść do Bramy można tylko zewnętrzną klatką schodową. 

W budynku nie ma windy i jest niedostępny dla osób poruszających się na wózkach 

lub mających trudności z poruszaniem.  

Przy budynku nie ma miejsc parkingowych. 
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Centrum Spotkań Organizacji Pozarządowych 

 

Czwarty budynek MOKiS mieści się przy ulicy Brzozowej 12 B w Oleśnicy. 

W tym budynku na parterze znajduje się mała sala konferencyjna. Na piętrze są 

pokoje z łóżkami piętrowymi i łazienka. 

Budynek otacza ogrodzony teren zielony. Przy budynku są miejsca parkingowe. 

Budynek jest częściowo przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przy 

wejściu jest podjazd dla wózków.  

Parter budynku jest w pełni dostępny. I piętro i piwnica są niedostępne dla osób 

poruszających się na wózkach lub mających trudności z poruszaniem.   
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Jak możesz się skontaktować z MOKiS? 
Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz tłumacza języka migowego. 

Twoje zgłoszenie powinno zawierać: 

• imię i nazwisko osoby zainteresowanej 

• propozycję terminu spotkania - nie krótszy niż 3 dni robocze 

• krótkie określenie tematu spotkania 

• kontakt zwrotny do Ciebie 

Skontaktujesz się z nami na 3 sposoby: 

1. mailowo, wysyłając nam wiadomość na adres e-mail: sekretariat@mokis.info lub 

2. listownie, wysyłając list na adres:  

Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy 

ulica Jana Kochanowskiego 4 

56-400 Oleśnica lub 

3. telefonicznie, dzwoniąc do nas na numer telefonu +48 713 142 203 

 

mailto:sekretariat@mokis.info
mailto:tel:+48713142203

