
Pradedant rašyti šią mūsų gražią istoriją, norisi prisiminti pradžių pradžią. 1994 m. buvo įsteigtas 
Petrašiūnų bendruomenės centras. Pirmasis bendruomenės centras Lietuvoje. 2014 m. jau švęsime 
20-metį. Per šį laikotarpį buvo suorganizuota ne viena šventė ir ne vienas susitikimas su valdžios 
atstovais, tarnautojais, menininkais, dainininkais. Nuo pat pirmų dienų įsijungusi į šią veiklą 
Genovaitė Mikėnaitė parašė knygą  „Petrašiūnai- prisiminimai ir pamąstymai“ ir Petrašiūnų 
vidurinėje mokykloje įkūrė muziejų. 2008 m., seniūnijoje tuo metu dirbusi socialinė darbuotoja 
Romualda Andužienė sukvietė rajono senjorus, suorganizavo gražią parodą. Rudenį senjorai jau 

susirinko į Petrašiūnų bendruomenės centrą. 
Senjorų pirmininku išrinkome Joną Baltrušaitį.  
Mąstėm ką veikti ilgais žiemos vakarais. Žaisti 
šachmatais, megzti.. -Ne, visi norėjo dainuoti. 
Jonas surado vadovę Mariją ir prasidėjo 
repeticijos, paskui ji mus paliko ir tada Jonas 
pakvietė jauną, pilną kūrybinio polėkio maestro 
Arvydą Paulauską. Tai buvo 2011 m. rugpjūtis. 
Nuo to laiko prasidėjo kuo intensyviausios 
repeticijos, o prie kolektyvo jungėsi vis nauji 

žmonės ir iš ansamblio tapome choru. Po truputį pradėjome pasirodymus: savo bendruomenės 
centre, Petrašiūnų vid. mokykloje, Nepilnamečių tardymo izoliatoriuje. 2012m. Petrašiūnų 
bendruomenės centras organizavo tradicinį Kauno bendruomenių centrų Romantinės dainos 
festivalį. Mes gavome apdovanojimą už Originalumą. Gegužės 19 d. ruošėme šventę Petrašiūnuose 
gyvenantiems 80-čiams ir vyresniems seneliams. Bendruomenės centras dovanojo jiems ekskursiją 
po Pažaislio vienuolyną. Grįžus iš ten senukus 
džiuginome savo dainomis ir vaišėmis, na ir tuo 
metu mūsų direktorei Inai Kunavičiūtei- 
Mikučionienei kilo idėja mūsų chorą pavadinti 
„Monte Pacis“. Šis pavadinimas jungia dvi 
prasmes (Taikos kalnas) ir Pažaislio fundatorių 
pavardė (Pacų kalnas) XVII amžius. Ir taip jau 
turėdami savo vardą koncertavome S.Neries 
muziejuje minint 67-ąsias poetės mirties 
metines, slaugos priežiūros ligoninėse: 
Petrašiūnų, Garliavos, Raudonojo kryžiaus ir 
liepos 14 d. Laumėnų sodininkų bendrijoje 
„Monolitas“, kur buvome kuo gražiausiai priimti ir pavaišinti. Pabendravę su sodininkais, įkvėpę 
gaivaus oro grįžome namo. Vėl ruošiame naujas programas, t.p. ir Romansų konkursui kuris vyks 
pavasarį. Mielai džiuginsime visus kas mus klauso savo dainomis bei eilėmis.
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