
Goście 30. Franciszkańskiego Spotkania Młodych 

Jan Mela 

Podróżnik i działacz społeczny. Najmłodszy w historii zdobywca obu biegunów w ciągu 

jednego roku. Jest też pierwszym niepełnosprawnym, który tego dokonał. Założyciel fundacji 

„Poza Horyzonty”. 

Bogdan Krzak 

Życie nie obeszło się z nim delikatnie – wie co to rozwód rodziców, rozstanie z bratem, 

odrzucenie ze strony mamy i ojca. Znęcano się nad nim psychicznie i fizycznie, musiał 

wcześnie przejąć obowiązki dorosłych – w końcu nie wytrzymał i chciał odebrać sobie życie. 

Dołączył do grupy tzw. „kiboli”, zaczął pić i palić. Założył rodzinę i wkrótce zaczął planować 

rozwód… Teraz jest szczęśliwym mężem, spełnionym ojcem czwórki dzieci i dziadkiem 

czwórki wnucząt. Nawrócił się w wieku 24 lat we Wspólnocie Przymierza “Miasto na Górze”, 

której jest członkiem do dzisiaj, a kilka lat temu zrezygnował z korporacyjnego etatu, aby 

móc robić to, co naprawdę kocha – pracować z młodzieżą. Jest profesjonalnym wychowawcą 

i instruktorem Terapii Uzależnień w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii Młodzieży 

„Nadzieja” w Bielsku-Białej. 

Dominika Figurska  

Aktorka teatralna i filmowa. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. 

Od 2001 roku występuje w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Jest współprowadzącą program 

"Polska na dzień dobry. Weekend" w Telewizji Republika. 

bp Stanisław Jamrozek  

Biskup pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej. Zaangażowany w prace w duszpasterstwach 

oraz pomoc dla rodzin dotkniętych problemem alkoholu. W 2017 roku mianowany na 

duchowego protektora komandorii podkarpackiej. Częsty gość Franciszkańskich Spotkań 

Młodych. 

Marcin Jakimowicz  

Redaktor „Gościa Niedzielnego”, pisarz. Absolwent prawa Uniwersytetu Śląskiego. 
Publikował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „W drodze”, „Brulionie”, „Frondzie”, „Magazynie 
Muzycznym RUaH", „Liście” i „Więzi”. 

Adrian Klarenbach  

Polski dziennikarz, prezenter telewizyjny, lektor i publicysta. Absolwent Wydziału Prawa i 

Administracji UMCS. Prowadzący "Gość Poranka", "Minęła Dwudziesta" w TVP Info oraz 

"Rozmowa Polskiego Radia 24". 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/List_-_Miesi%C4%99cznik_katolicki
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Marcin Kwaśny  

Aktor, absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej. Znany m.in. z filmu „Pilecki”, „Historia 

Roja”. Na co dzień pracuje w warszawskim Teatrze Kwadrat. Jest współzałożycielem Teatru 

Praskiego. 

Maciej Sikorski 

Instruktor teatralny. Autor książki „Byłem w piekle. Nie polecam”. Jest związany ze światem 

kultury. Założyciel teatru Exit, działającego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w 

Krakowie. 

Adam Szewczyk  

Gitarzysta, kompozytor i autor tekstów. Wraz ze swoją żoną Magdą Anioł od wielu lat 

świadczy o Bogu. 

Małgorzata i Tomasz Terlikowscy  

Pan Tomasz to mąż jednej żony i ojciec piątki dzieci. A poza tym publicysta, redaktor i autor 

kilkunastu książek. 



Zespoły 30. Franciszkańskiego Spotkania Młodych 

Bethel  

Zespół powstały we Wrocławiu w 2006 roku, założony przez Grzegorza Wlaźlaka. Wykonuje 

muzykę reggae z elementami dub oraz ska. Występował na jednej scenie m.in. z Stephenem 

Marleyem, Mesajahem i Kamilem Bednarkiem. 

Boguchwała 

Boguchwała to grupa profesjonalnych muzyków grających taneczne uwielbienia oraz 

koncerty na chwałę Boga. Grają także znane pieśni śpiewane w polskich kościołach 

przearanżowane na rytmy nieco bardziej taneczne. Jak sami mówią robią to ponieważ chcą, 

aby modlitwa wyrażana była nie tylko duchem, ale także ciałem przez taniec, tak jak 

podpowiada serce. Na ich wystąpieniach można usłyszeć takie stylistyki,  jak Church / Gospel 

/ R&B / DANCE / Worship / Salsa / Hip-Hop / Electro / Rock. 

A&D  

Zespół powstał spontanicznie w 2004 r. Założony został przez dwóch franciszkanów, 

mieszkających w Polsce i Czechach. Kilka lat później band powiększył się o absolwentów 

Wydziału Jazzu AM w Katowicach. W 2009 r. nagrali album „Transatlantic”.  

Fleurdelis 

Fleurdelis – czyli Kwiat Lilii. Zespól folkowy, założony w maju 2015 roku. Pod koniec 2016 

roku, Fleurdelis wydało debiutancki album, na którym znalazły się utwory zarówno z czasów 

średniowiecza i renesansu, jak i własne kompozycje.  

Fioretti  

Zespół tworzony przez braci franciszkanów z Krakowa. Dobrze znany fsmowiczom z 

corocznych koncertów podczas Spotkań. Wszyscy bywalcy znają takie hity  jak „Namioty” czy 

„Pragnienie”. 

Schola FSM  

Jeden z ze stałych podmiotów Franciszkańskich Spotkań Młodych. Pierwszym dyrygentem 

był Stanisław Hrabia. Następnie pałeczkę przejęła Barbara Pieczara. Obecnie scholę prowadzi 

Karolina Ruchlewicz. Wielu wspaniałych muzyków zagrało i zaśpiewało podczas Spotkań. W 

tym roku pojawią się oni wszyscy razem podczas koncertu. 
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