
To wszystko zwieńcza  nasz Mikołaj Rej, 
ale nie stój,
lecz ulicą  Kościuszki znów do rynku wiej.
Ten rynek pięciowiekową tradycję ma,
dlatego nasz włodarz o ten rynek wciąż dba.
Dawniej można było tu kupić osełkę masła, 
podkowę,
czy hacele.
I do dzisiaj spełnia podobne cele.

W tym  miejscu jeszcze jedną niespodziankę masz,
tu Dom Reja skrywa swój dach,
teraz możesz zrelaksować się  i westchnąć, ach!
I już wprost przed siebie patrz tam Skarb
ukryty jest.......

Gdy wszystko o naszym Rejowcu wiesz,
po ten skarb odważnie mierz,
bo gdzie skarb twój tam serce twe,
więc nie poddawaj się. 
Ta kuchnia wiele smaków zna                                             
i tradycyjną zupę da.
Gdy nogi i serce wytchnienia dostaną 
nawet możesz zostać tu na noc, 
gdzie nocą przy ruszcie w ogródku,
zregenerujesz się pomalutku…
A dziękując za przyjęcie,
Upomnij się o pieczęcie.

HASŁO

     
Witamy Cię wędrowcu

W naszym prastarym Rejowcu.
Jego historia na cały kraj dumą się rozlega,

Toć to znany nam Mikołaj Rej, niczym kolega.
Znasz na pamięć i wszyscy to znają

„iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”.
My oto naszym językiem od XVI wieku

Zapisujemy, chronimy i utrwalamy dla Ciebie człowieku.
Tak więc krocz dzielnie po naszych śladach,
Co nam spuścizna zostawiła po pradziadach.

Boć to królewski przywilej  i zasługa Zygmunta I Starego,
Zaś obecna troska – Wójta, Tadeusza Górskiego.

 Rejowiec  leży w południowo-wschodniej 
części województwa lubelskiego, tj. 70 km od 
Lublina.   To jedno z dawnych miast ziemi 
chełmskiej, które założył  w 1542 r.  Mikołaj Rej. 
Obecnie to siedziba gminy, gdzie dojechać  
można z Chełma, z Krasnegostawu, 
z Rejowca Fabrycznego …

 Wyprawa rozpoczyna się przy Urzędzie Gminy,                 
w pobliżu przystanku.

Czas przejścia około 2 godz., trasa 5 km

Miejsce na skarb:

Opiekun wyprawy
GOK Rejowiec: tel. 82 56 88 335
Teksty i rysunki: Danuta Długosz 
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Zaczynając, Urząd Gminy przywitaj
I tablice wszystkie wokół przeczytaj.
Zrób w tył obrót, a tam wśród drzew
biały mur to dawna cerkiew 
pw. Św. Michała Archanioła,
a obok plac zabaw dzieci woła.

Ścieżka wprost wiedzie zasłużoną Aleją Cmentarza,
Tu tablica  _ _ _ _ _ _ _ _ _ []  hołdem bohaterów naszych obdarza.7

Ta zasługa po dziś dzień procentuje,                                 
 w historycznym wymiarze ujmuje.

Teraz w tył i wprost przez nasz park, ale patrz na lewo, tam kościół, 
który jest pw. Jozafata Świętego,
fundatora dziedzica Budnego.

Za skrzyżowaniem wprost, po lewej,
tablica informuje, 
że pasjonat przeszłości – Jerzy Grzesiak
„Chatę Skansen” pielęgnuje.
Tu masz kuźnię, sprzęt rolny i piec chlebowy,
To co nadaje wiejski rytm zdrowy.

Wracać z powrotem teraz pora, gdzie przy
Kościele krzyż…
Dalej kapliczka Franciszka Świętego 
ufundowana przez mieszkańca naszego.
Jego zasługi są na Monte Cassino, gdzie tysiące zginęło, 
ale _ _ _ _ _ _ _ _ _ []   _ _ _ _ _ _ _  nie zginął6

To nie koniec wędrówki, to zaledwie przystanek,                  
 a marsz godny wszczęcia.
Tylko nie zapomnij tej daty []  - -,2

A na lewo wita Cię GOK.

Te słoneczne mury skrywają 
- jak nasza kapela Sami Swoi i orkiestra dęta przygrywają. 
I taniec dzieci, i młodzieży śpiew, i sport,                        
i rekreacja, hafty i teatry dwa,
i  międzynarodowe plenery malarstwa.
Dalej na końcu ulicy Fabrycznej data 1896.
To data powstania naszej Cukrowni, której                 
pozostało jeszcze część.

Na lewo zawróć i ulicą  Fabryczną wprost,
gdzie teraz na prawo - z cegły czerwonej  budynek długi niczym 
most, 
tu doktor  weterynarii
i  nie usłyszysz tu żadnej arii… 
Na lewo NMOW i szkoła , a  visa vi   _ _ _ _ _ _  _ []1
 _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _  to perła i duma terenu naszego - 
Pałac Ossolińskich, majątek Budnego. 
Tak, tak to pałacowy park  i mały staw,
aż chciałoby się zapytać, a gdzie jest paw?

Zostaw, na prawo i odważnie wprost,                         
 gdzie przekroczysz znów strugi  most.                         
Ekologiczna ścieżka wśród traw i trzcin tlenu dostarczy.
Kolorów, natury głosów doświadczysz i na długo                 
Ci wystarczy. 
Nie przegap piżmaka, bażanta, motyla i żaby,
a na prawo gdzie woda lśni wśród łąk, 
tam pokaże się nawet pstrąg.
Na lewo stara wierzba gigant,
(abyś od przytulenia jej się nie migał!).  
Wierzba  tajemną siłę ma,
każdego uleczy raz-dwa.
Obejmij ją sześć razy,
a wszystko co dobre na pewno się wydarzy.

Tak wzmocniony, przeszedłszy cieku most, 
wyjdziesz  z łąk na Kościuszki wprost, 
gdzie pomnik ku czci tych co walczyli, 
zaś na lewo tablica informacyjna, czyli 
promocja produktu turystycznego,
tak nam wszystkim sercu bliskiego.

Stara plebania swoją datą wita zdrowo,                              
lecz w prawo skręć na ulicę sportową,                            
gdzie na końcu utkwij  wzrok,                                             
ten napis : _ _ _ []  _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _                          5

   - historii tok.

Teraz zdecydowanie do przodu rusz,                              
 uwaga, tu przez pasy przejść mus
i przed siebie prosto pędź,
jeśli masz wciąż na wędrówkę chęć.
Na prawo biblioteka, gdzie znajdziesz                             
podkowy szczęście żelazne
bibliofilom i internautom niezwykle przyjazne.                   
A potem, gdy miniesz stary krzyż 
w ulicę Szkolną w prawo skręć i wzwyż.

Już podwórko młynarza, 
dzięki niemu chleb codzienny  zjadasz.
Wiedz, że kto nasz chleb raz skosztuje
stwierdza, iż wyjątkowo smakuje.
A za płotem 
Galeria  Malarska _ _ _ _ _ _ _ _ [] ,  4

tylko kto bystry ten odszuka.
Mistrz ze smakiem znawcy piękna 
zarazi duszę Twą.
Tu będziesz wracał  i tęsknił za Galerią tą.

Tak duchem ubogacony, 
a wzrokiem nasycony -
wracaj, gdzie mijasz boisko, 
plac zabaw i szkołę 
im. Mikołaja Reja,
ale! chodnikiem, nie pobocza dołem.
1+5+8+6=
Kasztanowców 20 zaprowadzi Cię wprost cudnie, 
aby do rynku trafić pod studnię,
gdzie tablica  informacyjna  Ci posłuży,
lecz nie zatrzymuj się dłużej. 
Ulica Tadeusza Kościuszki na lewo i wprost,
gdzie mijasz dopływu naszej rzeki Rejki most.
Za skrzyżowaniem wprost na Cukrownię, po prawo,
edukacyjna zagroda w rozbudowie, 
jak będzie ukończona to podpowiem. 

Na lewo skręć i co tchu do przodu pędź, gdzie kapliczka          
 z okazji _ []  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  dogmatu NMP 3

Niepokalanego Poczęcia.


