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TEAMBUILDING

Wioślarstwo jest sportem, którego główny filar stanowi praca zespołowa 
czyli szeroko rozumiany teambuilding.  

Każda łódź nabiera rozpędu za sprawą ludzi, którzy jednocześnie, w tym samym 
rytmie i tempie ją napędzają. 

Dlatego tak ważne jest wzajemne zrozumienie oraz współpraca, które są kluczem 
do sukcesu w organizacjach. 

Nasza oferta jest unikatowa i jedyna w swoim rodzaju. 

Będziecie mogli wraz ze swoim zespołem spojrzeć na Warszawę z perspektywy, 
której prawdopodobnie dotąd nie znaliście.  

Uwierzcie Nam jest to warte przeżycia.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty zarówno treningowej 
jak i eventowej (integracyjnej). 

Jesteśmy pewni, że Wasz Team nie tylko będzie się dobrze bawić, ale 
również umocni się jako grupa i nie chodzi tu tylko o aspekty sportowe.

Jesteśmy najstarszą organizacją sportową w Polsce. 

Oprócz bogatej historii wyróżnia nas przede wszystkim młody, wiecznie 
uśmiechnięty, doświadczony skład trenerski oraz nowoczesne zaplecze 

treningowe mieszczące się przy ulicy Wioślarskiej 6 z widokiem na Stadion 
Narodowy i Wisłę oraz przystań wioślarska z łodziami w Porcie Czerniakowskim. 

druzyna 

WTW  Warszawa
.



TRENERZY
JOANNA DOROCIAK

Potrójna medalistka Mistrzostw Europy, wielokrotna 
medalistka zawodów Pucharu Świata, zdobywczyni 
kwalifikacji olimpijskiej do Rio de Janeiro. 

Obecnie trenerka sekcji amatorskiej oraz biegaczka na poziomie 
Proamatorskim w teamie New Balance.  

Wiecznie uśmiechnięta. Chętnie podzieli się z Wami swoim 
doświadczeniem oraz wiedzą, które zdobywała przez blisko 16 
lat treningów wioślarskich.

MARCIN BRZEZIŃSKI

Czterokrotny olimpijczyk, Mistrz Świata, 
Multimedalista Mistrzostw Europy oraz Pucharów Świata. 

Wielokrotnie stawał na podium Mistrzostw Polski.

Olbrzymie doświadczenie i wiedza sprawiają, 
że każdy Trening z Marcinem jest na najwyższym poziomie.

AGNIESZKA RENC

Mistrzyni i vice-mistrzyni świata w wioślarstwie.

Od kilku lat również trenerka dzieci oraz prowadząca zajęcia sekcji 
amatorskiej. 

Tryska optymizmem oraz dobrą energią. 

Z chęcią podzieli się z Wami swoim doświadczeniem oraz wiedzą, 
które zdobywała przez lata zarówno jako zawodniczka jak i trenerka. 



TRENERZY
MARIA WIERZBOWSKA

Olimpijka z Rio De Janeiro 2016 oraz Tokio 2020, 
Wicemistrzyni Świata, wielokrotna medalistka Mistrzostw Europy oraz 
Pucharów Świata.

Multimedalistka Mistrzostw Polski.

Zawsze pozytywnie nastawiona, potrafi przekazać wiele wiedzy 
jak również pozytywnej energii. 

Na zajęciach z Marią porządny trening i szeroki uśmiech gwarantowany.

AGNIESZKA CAŁKA
Wielokrotna  medalistka Mistrzostw Polski.

Gdy trenowała jako zawodniczka, co roku stawała na podium w barwach WTW. 
Aktualnie trenerka najmłodszej grupy dziewcząt regatowej sekcji wioślarskiej.

Agnieszka jest również Absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie, gdzie studiowała na kierunku wychowanie fizyczne. 

Ukończyła specjalizacje z kulturystyki, fitnessu oraz korektywy, ale przede 
wszystkim wioślarstwa, co daje jej bardzo dużo wiedzy niezbędnej, aby być 

doskonałym trenerem! Agnieszka nie osiada jednak na laurach – odbyła wiele 
dodatkowych szkoleń z zakresu stabilizacji czy treningu młodego sportowca 

i nieustająco poszukuje dalszych dróg rozwoju.

KONTAKT
JOANA DOROCIAK

numer telefonu: 695-660-810
e-mail:dorociak.joanna@gmail.com 

MARCIN BRZEZIŃSKI
numer telefonu: 605 559 232

e-mail: marbrze@poczta.onet.pl

AGNIESZKA RENC
numer telefonu: 600-135-466

adres e-mail: agnieszka.renc@wtw.waw.pl

MARIA WIERZBOWSKA
numer telefonu: 694263080
e-mail: marysiawierz@op.pl

AGNIESZKA CAŁKA
numer telefonu: 722 342 487

e-mail: agnieszka.calka@wtw.waw.pl



Przystań wioślarska zlokalizowana w Porcie Czerniakowskim 
sprzyja nauce techniki wiosłowania.

 Mamy tam bezpieczne warunki idealne do szkolenia poczatkujacych wioślarzy, 
a dla bardziej zaawansowanych otwarta jest Wisła jak dluga i szeroka. 

Do dyspozycji łodzie wioślarskie szkoleniowe. 

OFERTA TRENINGOWA
Port Czerniakowski

KIEDY GDZIE

CZAS CENA

SEZON LETNI ZARUSKIEGO 12
(Port Czerniakowski)

1,5 h
 (1h wiosłowania z trenerem+ 
ok. 1/2h działalności okołotreningowe
Max. Liczba osób na treningu: 8

390 ZŁ NETTO
W USŁUDZE STAŁEJ

500 ZŁ NETTO 
W USŁUDZE JEDNORAZOWEJ



Najnowocześniejszy basen wioślarski w Polsce i jeden 
z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. 

Basen znajduje się pod dachem, dlatego możemy z niego korzystać cały rok, 
bez względu na warunki panujące na zewnątrz. 

Do dyspozycji gości nowoczesna szatnia, prysznice oraz możliwość skorzystania z sauny.

KIEDY GDZIE

CZAS CENA

OFERTA TRENINGOWA
Basen wioślarski

SEZON ZIMOWY WIOŚLARSKA 6

1 h
390 ZŁ NETTO 
W USŁUDZE STAŁEJ

500 ZŁ NETTO 
W USŁUDZE JEDNORAZOWEJ



Nowoczesna sala ergometrowa wyposażona w wysokiej klasy ergometry Concept 2 
model d, z których korzystają na co dzień zawodnicy klasy mistrzowskiej.  

Dodatkowym atutem sali jest widok z okna na Wisłę oraz Stadion Narodowy. 
W takich warunkach nawet najcięższy trening staje się przyjemnością. 

Wiemy to z autopsji. 

Do dyspozycji gości nowoczesna szatnia, prysznice oraz możliwość skorzystania z sauny. 

OFERTA TRENINGOWA
Sala ergometrowa

KIEDY GDZIE

CZAS CENA

SEZON ZIMOWY WIOŚLARSKA 6

1 h
Max. Liczba osób na treningu: 15

390 ZŁ NETTO 
W USŁUDZE STAŁEJ

500 ZŁ NETTO
W USŁUDZE JEDNORAZOWEJ



Nowocześnie wyposażona siłownia wioślarska z widokiem 
na Wisłę i stadion Narodowy czyni ją unikatową i jedyną w swoim rodzaju. 

Do dyspozycji gości nowoczesna szatnia, prysznice oraz możliwość skorzystania z sauny. 

Możliwości treningowe:
 -trening siłowni wioślarskiej (obwodowy z wykorzystaniem sprzętu oraz z ciężarem własnego ciała)

-trening mięśni głębokich (z wykorzystaniem akcesoriów (berety, piłki, rolery, taśmy trx)

OFERTA TRENINGOWA
Siłownia wioślarska

KIEDY GDZIE

CZAS CENA

SEZON ZIMOWY WIOŚLARSKA 6

1 h
Max. Liczba osób na treningu: 15

390 ZŁ NETTO 
W USŁUDZE STAŁEJ

500 ZŁ NETTO 
W USŁUDZE JEDNORAZOWEJ



Event polega na treningu wioślarskim z wykorzystaniem łodzi przeznaczonych do celów 
szkoleniowych. 

Wspólne wiosłowanie kończymy grillem. 

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia oraz drobne upominki.

EVENTY
Integracja łodzie wioślarskie

Przystań WTW Warszawa 
ul. Zaruskiego 12 

(Port Czerniakowski)

Jest to nasza propozycja eventów. 
Każda oferta zostanie skorygowanai przygotowana indywidualnie na 

potrzeby zespołu, tak żeby każdy wyszedł od Nas usatysfakcjonowany. 
Zapraszamy do kontaktu w sprawie omówienia szczegółów. 

Dołącz do Nas ze swoją FIRMĄ



Event polega na treningu podzielonym na dwa segmenty: 
szkolenie wiosłowania na basenie wioślarskim oraz nauka jazdy 

na ergometrze wioślarskim. 

Wspólny trening kończymy mini zawodami sztafet na ergometrach oraz spotkaniem 
towarzyskim przy poczęstunku w salce konferencyjnej 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat oraz drobne upominki. 

Do dyspozycji gości nowoczesna szatnia, prysznice oraz 
możliwość skorzystania z sauny. 

EVENTY
Integracja basen+ergometry

Przystań WTW Warszawa 
ul. Wioślarska 6

Jest możliwość połączenia wynajmu Sali konferencyjnej 
z integracją na basenie wioślarskim oraz ergometrach. 



WARSZAWSKIE 
TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE

WWW.WTW.WAW.PL


