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               День жалю, день скорботи, печалі                       запалив
нашу пам’ять, свічки –          
              це ті душі, листочки опалі,
 
                     хто став тінню в голодні роки.
 
     В останні листопадові дні увесь український народ в жалобі й скорботі
вшановує пам’ять невинно убієнних наших земляків у роки радянської влади.
 
    На долю України випало три страшних випробування голодом: 21, 32-33 та 47
років. Але найчорнішою сторінкою в історію нашого народу вписані роки штучного
голодомору саме тридцятих років, створеного злочинною рукою радянської влади. 
 
   У музейній кімнаті «Дзвони народної пам’яті» опорного закладу
«Калайдинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.Д.Рубцова
Лубенської районної ради Полтавської області» в
ідбувся захід «Засвіти свічу пам’яті»,  присвячений вшануванню пам’яті жертв
голодомору.
 
   Директор школи, учитель історії Мисник Сергій Іванович ознайомив присутніх із
страшними наслідками насильницької колективізації в селах Калайдинцівської
сільської ради та навів жахливі приклади.
 
  Місцевий краєзнавець, заслужений журналіст України Петро Дмитрович
Підтоптаний доповнив розповідь власними дослідженнями жахливих сторінок
історії на місцевому матеріалі.
 
   Про трагічну долю своєї родини в 32 році розповіла учням учитель української
мови й літератури Федоренко Наталія Василівна. 
 
       Протоієрей Свято-Андріївської церкви отець Димитрій провів молебінь за
упокій душ невинно убієнних голодом земляків.
 
       Щемливі поезії пролунали з вуст учениць 6 класу Сагло Вікторії та 8 класу
Сацької Діани.
 
     Учениця 10 класу Проценко Тетяна розповіла про трагічну долю репресованої
письменниці Ганни Орлівни, уродженки с.Калайдинці, яка в своїх творах
змалювала злочини колективізації та її трагічні наслідки. 
 
       Розповіді учні супроводжувалися сумними мелодіями на бандурі, які
виконала учениця 9 класу Гриценко Анна.
 
                             Знов заплакали ранки холодні
 
                             Дощ хрестами в сніжинках застиг.
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                             Поминаючи мертвих сьогодні,
 
                             Ми рятуєм майбутнє живих.
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