


Pisali o nas!

NOWE ŻYCIE KARTEK POCZTOWYCH W 2006 ROKU

Z jednych spoglądają smutne mi-
sie, z innych rozbrykane owieczki, 
z kolejnych we wszystkie strony 
świata rozbiegają się malutkie bie-
dronki albo wylewają się łąki kwia-
tów, a na tych, które właśnie trafiły 
do sklepów zabawna myszka wyglą-
da z okienka w kształcie serca zapra-
szając do swojej malutkiej norki... 
To zaledwie ułamek kolekcji wzorów, 
którymi dysponuje firma Enzo, jeden 
z najciekawszych polskich wydaw-
ców kartek i karnetów pocztowych. 
Mało kto wie, że ogólnopolska firma 
Enzo, choć zarejestrowana w Toru-
niu, powstała w Lublinie, który jest 
jej „artystycznym” zapleczem. [...] 

- W błędzie jest ten, kto sądzi, że 
kartka pocztowa to przeżytek – mówi Mariusz Byczyk. – Po okresie za-
chłyśnięcia się okolicznościowymi SMS-ami i e-mailami, następuje po-
wrót do kartki pocztowej, której w przeciwieństwie do SMS-a nie trze-
ba skasować, bo zapchała się pamięć telefonu czy pojemność skrzynki 
pocztowej. Za to można z radością sięgać do pocztówki, która – będąc 
małym arcydziełkiem niemal ręcznej roboty -  coraz częściej staje się for-
mą upominku. 

- To niemal zegarmistrzowska robota – Mariusz Byczyk z dumą prezen-
tuje przykład przestrzennego karnetu walentynkowego, z którego po 
otwarciu wyskakuje niewielki papierowy elemencik. 
Jak się po chwili okazuje, jest to... odkorkowana butelka szampana i dwa 
kieliszki. 

- Większość z nich to nasze oryginalne wzory, chociaż nie kryję, że tak, 
jak konkurencja podpatruje nas, tak my podglądamy konkurencję – mówi 
z uśmiechem. – W poszukiwaniu kolejnych inspiracji często wyjeżdżamy 
za granicę, myszkujemy po Internecie. Z każdego wyjazdu, nawet wypo-
czynkowego przywozimy ciekawe kartki pocztowe znalezione w danym 
mieście. 

A można zrobić wiele. Każda kartka to po prostu małe dzieło sztuki pla-
stycznej, graficznej, literackiej i drukarskiej. Do artysty-plastyka należy 
zaprojektowanie i namalowanie ciekawego wzoru. Koszt projektu jedne-
go wzoru to cena dobrego obrazu z galerii sztuki. 

– Ale też i nasi plastycy są nazwiskami 
rozpoznawalnymi w świecie sztuki – ko-
mentuje współwłaściciel Enzo. – Najfaj-
niejsze wzory zastrzegamy znakiem 
patentowym, by za chwilę nie pojawiły 
się na kartkach konkurencji. A jeśli na-
wet konkurencja skopiuje nasz pomysł, 
to my po prostu rzucamy na rynek coś 
lepszego i ciekawszego. To tylko stymu-
luje nasz rozwój.

- Rocznie wydajemy około 180 wzo-
rów w nakładach od 4 do 14 tysięcy 
sztuk w zależności od okazji – mówi 
Mariusz Byczyk. – Część z nich to wzory 
testowe. Te, które „nie chwycą” wyco-
fujemy z rynku na jakiś czas. Być może 
to jeszcze nie ich pora. Analizujemy, 
dlaczego wbrew naszym oczekiwa-

niom klienci nie wybrali kartki z konkretnym wzorem. Począwszy od strony 
plastycznej, a na literackiej skończywszy. Bywa, że wystarczy zmienić tekst 
życzeń na bardziej dowcipne, by ruszyła sprzedaż, ale zdarza się i tak, że 
trzeba zmienić całą koncepcję wzoru, albo wręcz uznać swoją porażkę i zu-
pełnie go skreślić. 

Jednym z elementów sukcesu kartek Enzo są dowcipne teksty komentu-
jące plastyczną zawartość. Wydaje się, że nie ma nic prostszego od napisa-
nia tekstu życzeń świątecznych, urodzinowych czy walentynkowych. Banal-
na sprawa, prawda? Zmienimy zdanie, gdy te same lub podobne życzenia 
otrzyma przyjaciółka, koleżanka, sąsiadka i trzydzieści znajomych osób 
z firmy. Dzięki zawodowym literatom, teksty na karnetach Enzo skrzą się 
błyskotliwym, niepowtarzalnym dowcipem. To właśnie z ich kartek pocz-
tówkowe serwisy internetowe podkradają najcelniejsze i najsympatyczniej-
sze limeryki i aforyzmy. 

- We współczesnej pocztówce komasują się wszystkie najnowsze techniki 
druku – podkreśla Byczyk. – Lakierowanie punktowe, hybrydowe, złocenie, 
srebrzenie, druk na różnych materiałach, tłoczenie, sztancowanie. Rzad-
ko trafia się drukarnia, która potrafi zrobić wszystko. Z reguły korzystamy 
z usług kilku drukarni. W jednej drukujemy, w innej lakierujemy, a w jeszcze 
innej złocimy i sztancujemy. Można pokusić się o stwierdzenie, że ktoś po-
trafi wydać dobrą kartkę pocztową, potrafi wydać wszystko.
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Pomysły na logo Enzo

Jak powstawało ENZO

Pierwsze 
propozycje nazwy firmy

Logo wybrane,
od 2002 roku

Logo po „liftingu”,
od 2008 roku

Wydawniwo Po Byku
Wydawniwo Niezapominajka
Wydawniwo Tulipan
Wydawniwo Fraktal
Wydawniwo Quercus
KB Sp. z o.o.

Jagoda
Miko
Jamiko
Wiej tekstu
Swiat Kolorów
K-dwa

Pro Natura
Kukla Edition
Zawsze Plus
Fankart
Swiat Radosci
Swiat Kart

Pory Roku
Mariaz
Cztery Plus
Endo
Papawer
BYQ Creative

QKLA & BYQ
QPA Papieru
Baribal
TREFL
Credo
Cardo

* Radosne Pocztówki

*Pocztówki dla Was

*Najlepsze Pocztówki

*Enzo to Pocztówki
*Tworzymy z pasja

2002 r.



Sylwetki Założycieli

RAFAŁ KUKLASIŃSKI

Rafał urodził się 43 lata temu, chyba w Toruniu, ale na pewno tam teraz 
mieszka. W swoim życiorysie ma wieloletnie dłubanie w modelach latają-
cych, pływających, dłubał zapewne w swojej MZ-tce. Obecnie, od kilku lat, 
każe innym dłubać przy karnetach ręcznie robionych. Nie lubi wydawać 
zbyt dużo w trakcie wakacji, dlatego preferuje wypoczynek krajowy - spa-
nie pod namiotem lub podróżowanie z plecakiem, na rowerze, czy ostatnio  
w kajaku. Pozostaje mu jeszcze pływanie barką, latanie balonem i paralotnią.  
Myślę, że to wszystko przed Rafałem. Do swoich nielicznych miłości 
może z pewnością zaliczyć koty, które upodobał w sposób szczególny.  
Postarajmy się tylko nie dopuścić do zamiany biurowca Enzo w schro-
nisko dla zwierząt. Przynajmniej nie w najbliższym dziesięcioleciu. Rafał 
jest wspólnikiem Mariusza i traktuje go jak żonę, którą się bardzo kocha,  
dopóki jest 360 km od Torunia. W planach Rafała, których nigdy nie zdradza, 
jest nabycie najnowszej wersji GS-a - dla niezorientowanych jest to model  
motocykla marki BMW (informacja otrzymana od MB). Trzymajmy kciuki  
za taki plan, bo jak szef będzie szczęśliwy, to i inni będą uradowani.

MARIUSZ BYCZYK

Mariusz przyszedł na świat w pięknej miejscowości na wschodzie Polski 
- w Międzyrzecu Podlaskim - 44 lata temu. Po kilkunastu latach edukacji  
na krańcach kraju przeprowadził się do Lublina, który zaopiekował się 
nim jak matka i ojciec: wykształcił, ubrał, wskazał żonę, dał mieszka-
nie i wspaniałe dzieci. Wspólnika wybrał samodzielnie i chyba intuicja 
go nie zawiodła, skoro już dekadę pracują razem. Mariusz wolne chwile 
spędza słuchając śpiewu ptaków nad ranem, za oknem swojego biura,  
w którym czasami zostaje do świtu (szczególnie wtedy, gdy szykuje się  
do urlopu). Namiętnie słucha również muzyki na żywo, jeżdżąc za nią  
po całym kraju. Być może jego cichym marzeniem jest założenie wydaw-
nictwa muzycznego, ale o tym nawet jego wspólnik jeszcze nic nie wie.  
Mariusz ciągle wymyśla coś nowego, niestety nie może wszystkiego rea- 
lizować, gdyż doba ma tylko 24 godziny. Po wieloletnich oczekiwaniach 
zakupił aparat fotograficzny, który zmienia jego optykę patrzenia na życie 
codzienne. Może kiedyś wybierze się z Rafałem i aparatem fotograficznym
w długą podróż „Motocyklem w nieznane”... Ale najpierw musi ją dokładnie 
zaplanować :)



Początki ENZO

Pierwsze karnety 
bożonarodzeniowe dla firm

2002 r.

KRACH na giełdzie enzo

Wzór z numerem 1
w kolekcji ENZO

Po doświadczeniach wyniesionych w jednej z najlepszych firm kartkowych 
w kraju - Studiu Konkret, został ustalony plan sprzedaży dla akcji „Boże Narodze-
nie dla firm 2002”. Niestety dla nowego podmiotu gospodarczego rzeczywistość 
okazała się brutalna. Lekcja pokory niestety bardzo szybko musiała zostać odro-
biona! Co prawda, spowodowało to, że później już było zdecydowanie inaczej, 
plany zawsze były niższe, rynek bardziej wymagający, klienci nieprzewidywalni, 
nasze wyczucie rynku nie było już takie perfekcyjne...

Z takim bagażem, a w zasadzie już bez... żadnych „wolnych” środków finanso-
wych na działalność, szukaliśmy pomysłu na przyszłość enzo.
Wtedy przyszłość planowaliśmy spotykając się w stolicy, czyli mniej więcej 
w połowie drogi pomiędzy Toruniem i Lublinem.  I tak było w 2002 i 2003 roku. 
Spokojnie podeszliśmy do nowych wzorów, które cały czas tworzyliśmy razem 
z czwórką naszych ówczesnych grafików: Arturem, Anetą, Michałem i Anią.

Dzisiaj możemy stwierdzić, że tylko dzięki naszej nieświadomości zagrożeń, 
które były jednak bardzo blisko, wierzyliśmy w sukces enzo w następnych 
akcjach wydawniczych i robiliśmy wszystko, aby tak się stało.

Krrrach!

KRACH na giełdzie Enzo

Po doświadczeniach wyniesionych z jednej z najlepszych firm kartkowych 
w kraju - Studia Konkret - został ustalony plan sprzedaży dla akcji „Boże Na-
rodzenie dla firm 2002”. Niestety, dla nowego podmiotu gospodarczego 
rzeczywistość okazała się brutalna. Lekcja pokory bardzo szybko musiała  
zostać odrobiona! Co prawda, spowodowało to, że później było już zdecydo-
wanie inaczej: plany niższe, klienci nieprzewidywalni i wymagający, a nasze 
wyczucie rynku nie było już perfekcyjne...

Z takim bagażem, a w zasadzie już bez... żadnych „wolnych” środków finanso-
wych na działalność, szukaliśmy pomysłu na przyszłość Enzo. 
Wtedy wszystko planowaliśmy spotykając się w stolicy, czyli mniej więcej  
w połowie drogi pomiędzy Toruniem i Lublinem. Tak było w 2002 i 2003 roku. 
Spokojnie podeszliśmy do nowych wzorów, które cały czas tworzyliśmy wraz 
z czwórką naszych ówczesnych grafików: Arturem, Anetą, Michałem i Anią.

Dzisiaj możemy stwierdzić, że tylko dzięki nieświadomości zagrożeń, które 
były bardzo blisko, wierzyliśmy w sukces Enzo w następnych akcjach wydaw-
niczych i robiliśmy wszystko, aby tak się stało.

Krrrach!



Pierwsze porażki i sukcesy

Sprzedaż pojazdów marki Honda 
na cele statutowe enzo

Mieliśmy takie ładne Hondy, które po kolei, nawet bez większych problemów 
emocjonalnych sprzedaliśmy, a środki pieniężne, jak można się domyślać
zainwestowaliśmy w kilkumiesięczne enzo. Ruch ten pozwolił nam na kolejne 
radosne działania wydawnicze.

Sukces pierwszych walentynek

Skoro wnioski po bożym narodzeniu zostały wyciągnięte, środki finansowe pozyskane, to nie zostało nam nic in-
nego jak umówić się na spotkanie w Warszawie, nawet nie wiem dlaczego w McDonaldzie, na ul. Ostrobramskiej. 
Nieważne dlaczego tam, ważne, że obaj mieliśmy wtedy niespotykaną wenę twórczą. W ciągu kilkudziesięciu minut  
ustaliliśmy plan wydawniczy na zbliżające się walentynki. Dysponowaliśmy nowymi pomysłami przywiezionymi 
z USA przez Elizę, która stoi za karnetami ze wstążeczkami, które na długie lata okazały się liderami sprzedaży 
naszych karnetów walentynkowych. Przygotowaliśmy również ciekawą serię osiołków (tłoczonych i złoconych), 
wycinanych nowatorsko enzo B oraz dwóch serii kartek pojedynczych. O karnetach o nazwie potocznej „barok” nie 
będę się rozwodził, gdyż niedawno wywieźliśmy je w pierwszej kolejności na makulaturę. Reasumując, walentyn-
ki sprzedawaliśmy tylko we dwóch (Rafał i Mariusz). Najczęściej wracając z trasy mieliśmy już wieczorem kolejne 
zamówienia z odwiedzonych tego samego dnia punktów. Te czasy chyba już się nie powtórzą.
Biznes kołem się toczy...

Pierwsze porażki i sukcesy

Sprzedaż pojazdów marki Honda 
na cele statutowe Enzo

Sukces pierwszych Walentynek w 2003 r.

Mieliśmy takie ładne hondy, które po kolei (nawet bez większych problemów 
emocjonalnych) sprzedaliśmy, a środki pieniężne (jak można się domyślać)  
zainwestowaliśmy w kilkumiesięczne Enzo. Pozwoliło nam to na kolejne po-
myślne działania wydawnicze.

Skoro wnioski po Bożym Narodzeniu zostały wyciągnięte, środki finansowe pozyskane, to nie zostało nam nic 
innego jak umówić się na spotkanie w Warszawie, nawet nie wiem dlaczego w McDonaldzie, przy ul. Ostrobram-
skiej. Nieważne dlaczego tam, ważne, że obaj mieliśmy wtedy niespotykaną wenę twórczą. W ciągu kilkudziesięciu 
minut ustaliliśmy plan wydawniczy na zbliżające się Walentynki. Dysponowaliśmy wówczas nowymi pomysłami 
przywiezionymi przez Elizę z USA. I tak oto powstały karnety ze wstążeczkami - wieloletni walentynkowi liderzy 
sprzedaży. Przygotowaliśmy również ciekawą serię Osiołków (tłoczonych i złoconych), wycinanych nowatorsko 
Enzo B oraz dwóch serii kartek pojedynczych. Nad karnetami o nazwie potocznej „Barok” nie będę się rozwodził, 
gdyż niedawno wywieźliśmy je w pierwszej kolejności na makulaturę. Reasumując, walentynki sprzedawaliśmy  
tylko we dwóch (Rafał i Mariusz). Najczęściej wracając z trasy, wieczorem już mieliśmy kolejne zamówienia z odwie-
dzonych tego samego dnia punktów. Te czasy chyba już się nie powtórzą, chociaż...
biznes kołem się toczy 



Pierwsza integracja w Kazimierzu Dolnym

Integrujemy się 2004 r.

Hodowca
w drodze

na pastwisko

Warto było 
męczyć się,

aby to zobaczyć



Marynin 2005 r.

Pomalowałem
na biało, a co?

Kto wymyślił takie 
romantyczne ujęcie?

Prawie 
jak dzieci



Kazimierz Dolny 2006 r.

Rafał zawstydzony

Makowski
wodzirej Mało tu tego 

jedzenia...



Hel 2006 r.

Z czego oni
się tak cieszą?

Tylko nalewaj
po równo... Niezła zabawa,

chłopaki?



Spała 2007 r.

Załóż obcisłe,
bo to warto mieć 

styl

Piłam w Spale...



Szczawnica 2008 r.

Kiedy zdobędę
Trzy Korony?

Czy mógłbym 
wiedzieć 
za co?

Panowie, machamy 
rączkami!



Hańcza 2010 r.

Aktywny
wypoczynek

Eksploracja
Głazowiska



Toruń 2011 r.

Pozdrowienia
dla wszystkich

spod siedziby Enzo Chciałbym mieć 
takie usta



Golub-Dobrzyń 2011 r.

Myślę, 
więc jestem

Ale nudne
to spotkanie
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Przyszłość ENZO



Debiut rękodzieła w ENZO 2009 r.

Na początku był sobie papier... i wstążka

Po długim okresie badania rynku rękodzieła, w 2009 roku Rafał podjął decyzję o rozszerzeniu asortymentu o nowe karnety.
Trzeba zaznaczyć, że przed podjęciem decyzji o produkcji, byliśmy przerażeni skalą potencjalnych zagrożeń, skomplikowanym procesem 
produkcji i niepewnym sukcesem prac. Od tamtego okresu magazyn toruński przeszedł wielką przemianę. Urósł o kilka pomieszczeń,  
zapełnił się setkami kartonów oraz, co najważniejsze, pracę podjęło kilku nowych pracowników. Wśród nich kluczowym była Patrycja, która 
przyprowadziła ze sobą do Enzo Kasię - obecną królową rękodzieła, zajmującą się kreowaniem wzornictwa i opracowywaniem technologii 
produkcji. W późniejszym okresie nastąpiły zmiany personalne, Agnieszka zastąpiła Patrycję, ale królowa i król panują niezmiennie. Obecnie 
produkcja rękodzieła jest ciągle udoskonalana i przynosi same sukcesy.

PRZEPISna rękodzieło



Wzory rękodzieła



Postaci z kartek





Działalność reklamowa

Dzięki współpracy  z grupą wyjątkowych grafików, podjęliśmy - początkowo nieśmiałe, z czasem coraz bardziej wymagające - zamówienia reklamowe.
Pracujemy w tej branży od 2007 roku. Sprawia nam to niezmiennie dużo radości, a konsekwencją „zabawy w reklamę” jest zadowolenie naszych klien-
tów. Czerpiemy z tego wielką satysfakcję, a jednocześnie obiecujemy dokładać wszelkich starań, aby przyszłe relacje ze zleceniodawcami układały się  
równie pomyślnie.

Jednym z naszych wiernych Klientów Jest luxury House - dla tej marki stworzyliśmy 
spójny system identyfikacji wizualnej i wiele projektów reklamowych wykorzysty-
wanych na różnych nośnikach.

..........................................................................................

Przykładowe logo



Wybrane projekty

Pracowali z nami

Ewa Ciołek
Patrycja Gerbatowska
Tomasz Gucma
Grzegorz Gębala
Piotr Jankowski
Kinga Kleniewska

Przemysław Kierys
Iwona Kornet
Magdalena Kucharska
Przemysław Leśny
Marta Lizut
Marzena Lizut

Artur Makowski
Andrzej Nowak
Bartosz Pietrzela
Sebastian Piech
Marcin Pietrus
Aleksandra Świech

Joanna Tadewicz

Paweł Tarkowski

Małgorzata Turska

Bartosz Wolniewicz

Michał Żydek

Segregatory i teczki Główki kalendarzy
trójdzielnych

Katalogi i ulotki
Systemy

wystawiennicze

Opakowania



Lista obecnych Enzowiczów

Mariusz jako szef handlowy
dba o wynik obrotowy
spraw tabelek wciąż pilnuje
więc o spadku nie mam mowy
Zawsze wszystko zaplanuje 
jedna sprawa drugą goni
jeśli chcesz z nim porozmawiać
...czasem lepiej jest zadzwonić.

Rafał tworzy rękodzieło
tam to wszystko się zaczęło
dniem i nocą bez spoczynku
by najlepszym być na rynku
Tajemniczy często bywa
trochę mało się odzywa
wiemy o nim tylko tyle
lubi koty... i motyle

Krzyś tu z nami jest najdłużej
praca w kartkach go nie nuży

wie co, komu i dlaczego
nie ma trudnych spraw dla niego

Marcin z Warty bardzo zwarty
i do pracy ze skowronkiem 

wstaje przed budzika dzwonkiem
pierwszy musi być z dostawą

inni później mają prawo

Darek to jest typ wojskowy
o lenistwie nie ma mowy
w pracy zorganizowany

ściany wschodniej kruszy bramy

Marcin chłopak nasz z Poznania
talent ma do zagadania 

na wyzwania jest gotowy
specjalista spraw hurtowych

Mózgi firmy

Nasi Handlowcy

Piękniejsza część załogi

Kasia ciągle kombinuje
nowe wzory produkuje

wiąże wstążki na kokardki
żeby ładne były kartki

A Agnieszka choć cichutka
kręci w kartkach ją robótka
bardzo ważne ma zadanie

czuwać nad ich wykonaniem

Jest tu z nami też Agata
bardzo skromna, nie pyskata

siedzi zasłonięta biurkiem
stuka sobie w klawiaturkę :)



Nasi graficy

... i wspaniali chałupnicy

Współpracuje z nami 50 chałupników

Sukces wieńczy sieć artystów
rękodzieła montażystów
składających te karteczki

pracowitych jak mróweczki

Grono też grafików mamy
od projektów i reklamy

a tak żeby było śmiesznie
spora część z nich to Agnieszki

jest też Ania i Aneta -
silna ekipa kobieca

lecz nie tylko, bo jest także 
Przemek, Artur oraz Andrzej 

Gdyby nie ich twórcza siła
...chyba Enzo by nie było
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