Magdalena Markiewicz laureatką Złotej
Wieży Trybunalskiej
Uroczystość rozpoczęła się od przedstawienia sylwetki tegorocznej laureatki przez
Waldemara Domarańczyka, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego, które od lat
organizuje plebiscyt. Złota Wieża Trybunalska to coroczna honorowa nagroda dla jednego
mieszkańca Piotrkowa przyznawana - od 1971 roku - za szeroko pojęty dorobek w zakresie
twórczości, upowszechniania kultury, działalności społecznej, edukacyjnej i promowania miasta.
Statuetkę wręczył prezes Domarańczyk, a w imieniu władz miasta gratulacje złożyli wiceprezydent
Adam Karzewnik oraz wiceprzewodniczący rady miasta Ludomir Pencina.
- Życzę pomyślnych realizacji planów oraz satysfakcji z działań zrealizowanych dla dobra
mieszkańców naszego miasta- mówił wiceprezydent, Adam Karzewnik.
Swojego wzruszenia nie ukrywała laureatka nagrody, która znalazła się wsród najwybitniejszych
osób, które przez lata działały na rzecz Piotrkowa oraz jego mieszkańców.
-Ta wieża była budowana przez 40 lat mojej pracy. Dziękuję wszystkim tym, którzy przy mnie byli i
mi pomagali, w dobrych i złych chwilach. Dziękuję Panu Prezydentowi, wszystkim pracownikom
Miejskiego Ośrodka Kultury, dyrektorom szkół za wsparcie i pomoc- powiedziała Magdalena
Markiewicz.
Po części oficjalnej wszyscy przybyli mogli obejrzeć kawałek dorobku Magdaleny Markiewicz. Był to
artystyczny występ podopiecznych laureatki.
*****
Magdalena Markiewicz jako choreograf i trenerka tańca od początku lat 80. XX wieku aktywnie
działa w Klubie Kultury "Jaskółczyn" funkcjonującego przy Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Od 1991 roku była jego kierowniczką. Aktualnie prowadzi Akademię Tańca Sportowego "Jaskółki".
Od wielu lat pani Magdalena aktywnie pracuje z dziećmi i młodzieżą i działa na arenie kulturalnej
naszego miasta oraz kraju. Jest jedną z inicjatorek Piotrkowskiej Panoramy Tanecznej "O Złotego
Piotrka", czyli jednego z najbardziej prestiżowych festiwali w naszym kraju, który w tym roku
świętował swój jubileusz dziesięciolecia.
Za swoje dotychczasowe osiągnięcia została wyróżniona:
1998 r. Nagrodą Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za upowszechnianie kultury .
2006 r. Honorowym Srebrnym Medalem Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
2007 r. Nagrodą Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za upowszechnianie Kultury
Tanecznej i promowanie miasta na arenie ogólnopolskiej.
2009 r. Złotą Odznaką Ministra Kultury i Sztuki – Zasłużony dla Kultury Rzeczypospolitej Polskiej.

