
Rafał Desczyk 

Rafał Desczyk urodził się w Dobrodzieniu i tu się wychował. Tu również jako 

nastolatek rozpoczynał swoją działalność przedsiębiorcy, od ponad 20 lat związany z 

firmą KLER.. Człowiek który nie zapomina o miejscu, z którego pochodzi. To tutaj 6 

lat temu z Jego inicjatywy powstała Dobroteka jako platforma współpracy 

projektantów i producentów mebli, pomyślana jako nowe miejsce na mapie 

wzornictwa w Polsce, gdzie dostępne są meble lokalnych producentów. Dobroteka to 

również przestrzeń umożliwiająca spotkania z projektantami i warsztaty tematyczne, 

miejsce, w którym klient może spotkać się z rzemieślnikiem, producentem, 

projektantem i wreszcie gotowym produktem, a nawet miejsce dobrego, 

komfortowego relaksu. Jest tutaj również Salonik Historyczny, gdzie prezentowana 

jest historia lokalnego rzemiosła. 

Rafał Desczyk jako współwłaściciel i prezes spółki MD Connect sp. z o.o., będącej 

właścicielem Dobroteki, jest reprezentantem pierwszej firmy meblarskiej, która 

przyjęła i zrealizowała inwestycję mającą na celu ocalenie od zapomnienia historii 

naszej ziemi i jej dziedzictwa kulturowego. Rafał Desczyk zdaje sobie sprawę z tego, 

że rzemiosło dobrodzieńskie tradycjami sięga ponad 200 lat, a współcześni 

rzemieślnicy są kontynuatorami tej tradycji. Skutkiem tego w Dobrotece znajduje się 

dziś multimedialne „muzeum” ziemi dobrodzieńskiej rejestrujące wydarzenia 

historyczne i dzieje ludzi ważnych dla naszego regionu. Dobroteka to zatem miejsce 

koncentrujące się przede wszystkim na przedsiębiorczości i rzemiośle meblarskim, ale 

nie oderwane od przeszłości, i to jest właśnie wielka zasługa Rafała Desczyka. 

Wielokrotnie podkreślał on, że w Dobrodzieniu należy czerpać z tego co nas wyróżnia, 

z faktu, iż jesteśmy rzemieślnikami wykonującymi meble indywidualnie dla każdego 

klienta, a nie fabryką zajmującą się masową produkcją. 

Godnym podkreślenia jest również fakt, iż Rafał Desczyk stawia na edukację w 

rozumieniu szkół zawodowych i technicznych stolarskich w Dobrodzieniu. Jest 

również inicjatorem reaktywacji tradycji dobrodzieńskich targów meblarskich. 

Pierwsze po latach, a 50-te z kolei, odbyły się na przełomie sierpnia i września 2012 

roku. Do tego pomysłu Rafał Deszczyk zachęca również inne dobrodzieńskie salony 

meblowe, całość przedsięwzięcia odbywa się zawsze przy dużym wsparciu i 

zaangażowaniu samorządu lokalnego. 

Poza działaniami biznesowymi Rafał Desczyk dostrzega potrzeby otaczającego go 

społeczeństwa i od lat działa na polu charytatywnym. Od 2004 roku jest bowiem 

prezesem Stowarzyszenia Dobrodzień Potrzebującym. Stowarzyszenie nieformalnie 

powstało w grudniu 2003 r. dzięki inicjatywnej grupie przyjaciół, wśród których był 

Rafał Desczyk. W czasie kilkunastu lat działania Stowarzyszenia Dobrodzień 

Potrzebującym zorganizowano wiele charytatywnych inicjatyw, wśród nich paczki 

świąteczne dla rodzin i osób samotnych, wycieczki dla dzieci z Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego, opał, żywność czy leki dla osób potrzebujących. Aby pozyskać 



środki niezbędne do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia, prezes Rafał 

Desczyk niejednokrotnie osobiście angażował się w organizację festynu, balu czy 

koncertu charytatywnego Piotra Lempy. Niejednokrotnie, również osobiście, 

pozyskiwał środki od lokalnych sponsorów. Ponadto warto podkreślić, iż zakres 

pomocy Stowarzyszenia kierowanego przez Rafała Desczyka wykracza poza 

Dobrodzień, a nawet poza nasz kraj. Bowiem dzięki inicjatywie Stowarzyszenia 

powstała szkoła dla dzieci w Afryce. 

Ponadto od ponad 20 lat regularnie wspiera lokalne działania związane z organizacją 

sportu. Wspiera małe i duże inicjatywy oraz sportowe wydarzenia, m.in. : 

- Turniej w ramach Mistrzostw Polski Mężczyzn w siatkówce plażowej – Dobrodzień 

OPEN, 

- Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, 

- Mistrzostwa Polski w koszykówce „3x3 Quest” w Opolu, 

- Maraton Kolarski „Dobrodzieńska Seta”, 

- działalność klubu koszykówki START MEBLE Dobrodzień 

- Turniej z serii Grand Prix Opolszczyzny w siatkówce plażowej – Dobrodzień OPEN 

Kobiet, 

- „Bieg Majowy” dla młodzieży dobrodzieńskich szkół. 

Oprócz tego Rafał osobiście reprezentuje już od 27 lat lokalną drużynę koszykówki. 

Jest jej kluczowym zawodnikiem od 12 lat w 3 lidze, a obecnie, po wywalczonym 

awansie, w 2 lidze mężczyzn. Obecnie Rafał Desczyk jest Prezesem Zarządu ds. 

handlowych firmy Kler S.A., prezesem MD Connect sp. Z o.o., prezesem VERO sp. z 

o.o. oraz prezesem Stowarzyszenia Dobrodzień Potrzebującym. Jest mężem i ojcem 

czwórki dzieci. Jego działalność na rzecz dobrodzieńskiej przedsiębiorczości, 

promocji regionu, ochrony naszego dziedzictwa kulturowego oraz instytucji 

charytatywnej jest z pewnością godna wyróżnienia nagrodą Srebrnej Róży 

Dobrodzienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst jak również wizerunek opublikowano za zgodą osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które jest bezpośrednio 

stosowane od 25.05.2018r. 


