NRA włącza się w Noc Muzeów 18 maja w
Warszawie
Eksponaty z Muzeum Adwokatury znajdą się na wystawie Naczelnego Sądu
Administracyjnego otwartej w ramach Nocy Muzeów 18 maja w Warszawie.
Muzeum użyczyło 3 togi adwokackie: z lat 1930 -32, 1933 -1955 i współczesną togę, należącą do ś.p.
adwokata Stanisława Mikke. Na wystawie znajdzie się także katalog wystawy z Muzeum II Wojny
Światowej w Gdańsku, upamiętniającej 100-lecie Adwokatury Polskiej oraz kopia Albumu z
fotografiami i odręcznymi podpisami 30 wybitnych adwokatów polskich z 1930 r.
Gmach Naczelnego Sądu Administracyjnego otwarty będzie dla zwiedzających 18 maja w godz. od
15.00 do 24.00. Ideą Nocy Muzeów z udziałem Naczelnego Sądu Administracyjnego jest nie tylko
zaprezentowanie warunków pracy sędziów i pracowników tego Sądu, lecz także jego historii, a nade
wszystko pokazanie gmachu sądowego jako miejsca przyjaznego dla osób do niego przybywających.
Żywimy nadzieję, że Noc Muzeów w Naczelnym Sądzie Administracyjnym umożliwi zrozumienie roli,
jaką sądownictwo administracyjne pełniło w czasach minionych i pełni obecnie w demokratycznej
Rzeczypospolitej.
Zwiedzającym zostaną udostępnione: Sala Zgromadzeń, w której odbywają się ważne dla
sądownictwa administracyjnego wydarzenia, m.in. doroczne zgromadzenia ogólne z udziałem
przedstawicieli najwyższych władz państwowych, sale rozpraw, gdzie na co dzień rozpatrywane są
sprawy.
Bogaty program przewiduje m.in. prezentacje wystaw dokumentujących początki i współczesność
sądów administracyjnych oraz powszechnych, ekspozycje interesujących zbiorów muzealnych i
archiwaliów związanych z sądownictwem oraz historią naszego kraju, a także symulacje rozpraw
sądowych przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Gościem specjalnym będzie Pani Wanda
Traczyk-Stawska - działaczka podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej, żołnierz
Armii Krajowej, uczestniczka powstania warszawskiego.
W trakcie Nocy Muzeów w NSA zaplanowano różnego rodzaju występy artystyczne wokalistów oraz
chóru (utwory Chopina, Moniuszki i Paderewskiego, pieśni patriotyczne). Ponadto zostaną
zaprezentowane elementy służby Policji Sądowej (umundurowanie i wyposażenie pirotechniczne,
techniki sprawdzeń minersko-pirotechnicznych) oraz pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, zaś
w bramie przy ulicy Jasnej 6 będzie można zobaczyć rekonstrukcję Barykady Powstańczej.
Dla najmłodszych gości przewidziano gry, konkursy (historyczne, plastyczne itp.) z nagrodami oraz
rodzinną grę terenową „Sądowa przygoda”.
(czytaj program)

1/2

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

