
Domi Śliwińska 

sliwinska.dominika@gmail.com 

Autorka, inicjatorka i prekursorka 
TWERKOUT Fitness i Crew. 
Choreograf. Trener personalny. 
Instruktor fitness i instruktor 
tańca. Dietetyk.  

Nagrania: 

Escalate - Tsar B - Domi Śliwińska Dance Video 

Michael Jackson - Dirty Diana - Domi Śliwińśka 

The Chainsmokers - It Won't Kill Ya - Domi Śliwińska 
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O Domi Śliwińskiej

TWERKOUT FITNESS   

Dominika od wielu lat działa jako instruktor tańca, 
instruktor fitness, trener personalny i dietetyk. 

Poza współpracą ze swoimi podopiecznymi sama 
również stara się regularnie rozwijać swój warsztat 
taneczny - ma na koncie udział w wielu warsztatach 
zarówno polskich jak i zagranicznych instruktorów. 
Dwukrotnie (w lutym 2017 i w marcu 2018 roku) 
szlifowała swoje umiejętności pod okiem wybitnych 
tancerzy w ramach szkoleniowego pobytu w Los 
Angeles. 

Certyfikowana instruktorka fitness wciąż rozwija swoją 
wiedzę z zakresu fizjonomii i fizjologii człowieka, 
motoryki i wzorców ruchowych oraz wszystkich 
zagadnień aktywnego, treningowego świata. Dba o 
wszechstronny rozwój stworzonego przez siebie 
treningu.

Do pójścia ścieżką zdrowia zmotywowały ją 
własne zmagania z zaburzeniami odżywiania, z 
którymi ciężką i systematyczną pracą sobie 
poradziła.  

Po życiowej praktyce postanowiła uzupełnić 
swoją wiedzę na studiach oraz uczestnicząc w 
licznych szkoleniach o tematyce żywienia oraz 
zdrowego stylu życia. W ramach swoich działań 
służy również pomocą jako trener osobisty i 
dietetyk osobom borykającym się z różnymi 
problemami.

Przekuć słabość w siłę i … pomagać innym

„Chcę, by moi kursanci czuli się swobodnie, nauczyli się wyrażać siebie, swoje emocje - w geście, 
w ruchu, by nabrali PEWNOŚCI SIEBIE w tańcu, wyzbyli się wszelkich kompleksów i oczywiście 

dobrze się przy tym bawili.”

Domi Śliwińska - prekursorka TWERKOUT Fitness, 
choreograf, trener personalny, instruktor fitness i tańca, 
dietetyk, wulkan pozytywnej energii.

LINKI
Wybrane materiały prasowe o Domi Śliwińskiej: 

MY FITNESS.PL 
http://myfitness.pl/fitness/10,107729,22821145,wygrala-z-anoreksja-
poznaj-jej-niesamowita-historie.html 

NOIZZ.PL 
https://www.facebook.com/NOIZZPolska/videos/vb.
415023695371209/810738282466413/?type=2&theater  

SHAPE  
shape.pl/art/809/trening-twerkout-fitness 

Media własne:

www.twerkout.pl 

facebook.com/twerkout.domi/ 

instagram.com/twerkout_domi/ 

youtube.com/TWERKOUTPOLAND
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