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Herb Puław

Herbem Puław stała się Pogoń Litewska; taki wybór to nawiązanie do historii miasta, którego dawni
właściciele - książęta Czartoryscy - pieczętowali się właśnie tym godłem. Zgodnie z opisem
heraldycznym w polu czerwonym znajduje się rycerz w zbroi srebrnej z wniesionym w prawicy
mieczem, wyposażony w tarczę błękitną z podwójnym złotym krzyżem jagiellońskim. Pod przednimi
kopytami konia znajduje się Świątynia Sybilli. Ten ostatni motyw został dodany do herbu Puław
dopiero w latach 90. XX w. Wcześniej w tym miejscu znajdowały się trzy wieże lub zamek z trzema
wieżami, przez co herb ten przypominał herb miasta Siedlce. Barwy z herbu zostały przeniesione na
flagę miasta.
Punk puławski
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Spokojne Puławy były w latach 70. ważnym punktem na mapie polskiego punkrocka. Stąd pochodzi
grupa Siekiera, której wokalistą był Tomasz Budzyński - założyciel legendarnej Armii.

Pustelnik na etacie

Nieopodal wejścia do groty w puławskim parku stał kiedyś niewielki domek. Mieszkał w nim
pustelnik. Nie był to jednak święty mąż, który wybiera samotne życie, poświęcając się kontemplacji
Boga i jego stworzenia, ale zawodowiec, którego zadaniem było tworzenie odpowiedniego klimatu.
Pustelnik miał właściwy wygląd, snuł się po grotach i modlił przed pogrążonym w mrokach ołtarzem.
Pensję wypłacała mu księżna Izabela.

Zamek Pulawa - perła baroku

Francuski podróżnik Francois-Paulin Dalairac w swych pamiętnikach tak oto opisuje zamek
Lubomirskich: Jeden ze szczytów zajęty jest przez zamek zbudowany na modłę włoską o pięknym
wyglądzie, bardzo zdobiony wewnątrz malarstwem, złoconymi stropami, dekoracją z marmuru, z
salonem pośrodku najlepiej pomyślanym i najlepiej wykonanym w swej małości, jaką można
widzieć. Z zewnątrz upiększony jest tarasami z balustradami, z ogrodem czysto utrzymanym oraz
schodami z podestem i portalem, który można nazwać wspaniałym. Dom ten jest bezsprzecznie
piękną perłą i najpiękniejszą budowlą nowoczesną, jaka istnieje w Polsce. Należy do wielkiego
marszałka koronnego księcia Stanisława Lubomirskiego i nazywa się Pulawa.

Dom dziecka i nietoperze

(kliknij aby otworzyć prezentację)
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Na strychu domu dziecka w Puławach zamieszkały ściśle chronione nietoperze ; nocki duże. Ciepłe
i bezpieczne poddasze stało się największym na Lubelszczyźnie siedliskiem tego sympatycznego
ssaka. Cenna kolonia rozrodcza oraz teren jej żerowiska zostały objęte programem ochronnym
Natura 2000. Dzięki temu, by nie przeszkadzać nietoperzom, przeprojektowano nawet fragment
puławskiej obwodnicy. Nocki żyją w Puławach od 60 lat.

Puławy na Marsie
W 1979 r. Międzynarodowa Unia Astronomiczna nadała jednemu z marsjańskich kraterów nazwę
Puławy. Krater i miasto mają zbliżoną powierzchnię ok. 50 km2

(fot. Wikimedia Labs)
Stół Marszałka Piłsudskiego
Wybuch wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. przerwał wszelkie działania zmierzające do
normalizacji życia w mieście. W puławskim Instytucie mieściła się tymczasowa kwatera główna
naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego, w której 15 sierpnia 1920 r. wydał on rozkaz operacyjny do
bitwy warszawskiej, rozstrzygającej o losach Polski. Do dziś w czytelni puławskiego oddziału
Centralnej Biblioteki Rolniczej stoi stół, przy którym Józef Piłsudski wydał wspomniany rozkaz.

Świnia puławska
To nie inwektywa, ale nazwa rasy świń o łaciatym umaszczeniu wyhodowana w Puławach. Rasa ta
jest ceniona wśród polskich hodowców ze względu na szybki wzrost i odporność na choroby.

Program Natura 2000

Zieleń okolic Puław objęta jest ochroną prawną w ramach trzech obszarów Programu Natura 2000.
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