
Teatr Ochoty 

imienia Haliny i Jana Machulskich 

Tłumacz polskiego języka migowego jest dostępny po zgłoszeniu  

z 3 dniowym wyprzedzeniem. 



Czym jest Teatr Ochoty  

imienia Haliny i Jana Machulskich? 

Teatr Ochoty stworzyli Halina i Jan Machulscy  

w 1970 roku. 

Teatr znajduje się w dzielnicy Warszawy o nazwie  

Ochota. 

W teatrze aktorzy grają w spektaklach teatralnych 

na scenie, a widzowie siedzą na widowni  

i ich oglądają. 

Spektakle teatralne w Teatrze Ochota nawiązują do książek i innych 

dzieł sztuki nowoczesnych artystów. 

Spektakle nawiązują również do różnych sytuacji, które dzieją się  

w dzisiejszym świecie. 

W Teatrze Ochoty jest też Ognisko Teatralne. 

W Ognisku Teatralnym odbywają się warsztaty teatralne dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych.  

Teatr organizuje również różne wydarzenia, spotkania i dyskusje. 

Co możesz zrobić w Teatrze Ochoty 

• Możesz kupić bilet na spektakl teatralny.  

Spektakle teatralne odbywają się od września do lipca. 

• Możesz przyjść, żeby zobaczyć spektakl teatralny. 

• Możesz zapisać się na zajęcia teatralne. 

• Możesz zapisać swoje dziecko na zajęcia teatralne,  

półkolonie teatralne, warsztaty. 

• Możesz przyjść do kawiarni i napić się kawy, herbaty i coś zjeść. 



• Możesz zobaczyć spektakl w Internecie,  

na stronie www.teatrochoty.pl. 

Adres Teatru Ochoty 

Ul. Reja 9 

02-053 Warszawa 

Wskazówki dojazdu 

• Najbliższy przystanek autobusowy: Pomnik Lotnika 

• Najbliższy przystanek tramwajowy: Raszyńska 

Kontakt 

Numer telefonu: 535 395 513 

Pod ten numer możesz też wysłać wiadomość 

SMS. 

Adres mailowy: sekretariat@teatrochoty.pl 

Godziny pracy 

Sekretariat:  

od poniedziałku do piątku w godzinach  

od 10:00 do 16:00 

mailto:sekretariat@teatrochoty.pl


Teatr i kasa teatru:  

Działa w godzinach, w których odbywają się 

spektakle teatralne. 

Terminy spektakli teatralnych znajdują się na 

stronie internetowej Teatru Ochoty www.teatrochoty.pl. 

Więcej informacji dla osób  

z niepełnosprawnościami: 

link do deklaracji dostępności 
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