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Bruno Zborowski, 1928–1929

rozbudowa: architekt nieznany / extention: architect unknown

Kotłownia i kinoteatr 

Tęcza

Boiler Room  

and Tęcza cinema-theatre

W 1928 roku tylko VI Kolonia WSM miała własną 
kotłownię. To skłoniło projektantów (arch. Bruno 
Zborowski, inż. Ludwik Merkel) do wybudowania 
nowej kotłowni, która dzięki systemowi centralnego 
ogrzewania obsługiwałaby pozostałe kwartały. Bu-
dowę ukończono w lipcu 1929 roku, trzy lata później 
w wyniku modernizacji część obiektu zagospodaro-
wano na potrzeby osiedlowego teatru. Projekt adapta-
cji wnętrza wykonał Szymon Syrkus. W nowej sali 
przewidziano możliwość dowolnego kształtowania 
przestrzeni dzięki ruchomym podestom (m.in. na po-
kazy filmowe i przedstawienia teatralne). Przemiana 
funkcji kotłowni w kinoteatr naturalnie wpisała się w 
ideę osiedla społecznego. Po 1945 roku do budynku 
wprowadziło się kino Tęcza; na jego potrzeby doko-
nano rozbudowy obiektu od strony północnej.

Budynek przedszkola pierwotnie był drewnianym 
barakiem. Przetrwał aż 10 lat: od momentu wybu-
dowania w 1934 roku, do pożaru podczas powstania 
warszawskiego. Po wojnie przedszkole odbudowano 
według koncepcji Janiny Jankowskiej, która praco-
wała nad projektem przedszkola typowego. Parte-
rowy budynek o wysokości zaledwie 2,5 metra ma 
formę przeszklonego pawilonu (stąd nazwa „szklany 
domek”), z wejściem ozdobionym wielobarwną mo-
zaiką z terakoty. Placówka miała być maksymalnie 
funkcjonalna: wnętrze oraz wysokość okien zostały 
dostosowane do wzrostu dzieci, a specjalny system 
wietrzenia miał chronić przedszkolaki przed prze-
ciągami. Architektka zaprojektowała także specjalne 
meble i urządzenia dla dzieci. W 1997 roku patron-
ką przedszkola została Maria Kownacka, autorka 
Plastusiowego pamiętnika, która przez ponad 40 lat 
mieszkała w V Kolonii WSM, a okna jej mieszkania 
wychodziły na przedszkolny ogródek.

In 1928 only one of the Warsaw Housing Cooperative 
(WSM) Colonies, the 6th Colony, had its own boiler 
room. This inspired the designers (the architect Bruno 
Zborowski and the engineer Ludwik Merkel) to build 
a new boiler room which would serve all the other 
blocks by means of the central heating system. The 
construction was completed in July 1929. 3 years later, 
as a result of modernization, part of the building was 
redesigned to cater for the needs of a communal theatre. 
Szymon Syrkus prepared the refurbishment project for 
the building. Mobile platforms were envisaged for the 
new theatre hall; they offered a possibility of total rear-
rangement of space (to accomodate film screenings and 
theatre performances). Transforming the boiler room 
into a cinema-theatre embodied the idea of the commu-
nity oriented neighbourhood. After 1945 "Tęcza" cin-
ema was opened in the building, which was extended 
to the north to accomodate its new function.

Initially the kindergarten was housed in a wooden bar-
rack. It lasted for as long as 10 years: from its construc-
tion in 1934 until the fire during the Warsaw Uprising. 
After the war it was reconstructed according to the 
concept project by Janina Jankowska, who researched 
the standard project of a typical kindergarten. A sin-
gle-storey glazed pavilion (hence the name: “a little 
glass house”) was mere 2.5 metre tall. Its entrance was 
embellished with multi-coloured terracotta mosaics. 
The building’s functionality was optimized: the inte-
rior and the windows’ size were adapted to height of 
the children and a special ventilation system was de-
signed to protect the preschoolers from draughts. The 
architect also designed special furniture and devices 
for children. In 1997 Maria Kownacka, the author of 
books for children, was named a patron of the kinder-
garten. She resided in the 5th Colony of the Warsaw 
Housing Cooperative (WSM) for over 40 years, her 
windows facing the kindergarten’s playground.
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