
PROJEKT JEDNANIA RADZYNIAN 
DO BUDOWANIA ZAGŁĘBIA I MARKI CONCEPTUSA

W RADZYNIU PODLASKIM

WYPROMUJMY WSPÓLNIE RADZYŃ PODLASKI I LUBELSZCZYNZĘ

Conceptus  po  dwóch  miesiącach  publicznego  istnienia  zaczyna  wkraczać  w  fazę  dynamicznego
rozwoju promocji.  Udało mi  się  już ustalić  termin Pierwszego Pucharu Świata w Conceptusie w Pałacu
Potockich w Radzyniu  Podlaskim na 20 czerwca 2015 r.  nad  którym patronat  medialny obejmuje  TVP
LUBLIN a honorowy przedstawiciele wszystkich szczebli  władz samorządowych od wójta Gminy Radzyń
Podlaski  Wiesława Mazurka począwszy,  przez Burmistrza Radzynia Podlaskiego Jerzego Rębka,  Starostę
Radzyńskiego  Lucjana  Kotwicę,  Marszałka  Województwa  Lubelskiego  Sławomira  Sosnowskiego,  po
Wiceministra Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego. Puchar Świata uwieńczy cały mój plan zjednania
radzynian w jednym projekcie inspirowanym potencjałem Concpetusa - gry przyszłości :) 

Wiele osób zainspirowało się już Conceptusem i tworzą swoje projekty, które we wspólnym planie
mogą także świetnie funkcjonować samodzielnie :)

Powstała już oryginalna muzyka Conceptusa - skomponowana przez Tomasza Wojtasia.

Rodzimy artysta Arek Kulpa maluje całą kolekcję obrazów inspirowanych Conceptusem.
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Janusz Szymański przygotowuje się do spektaklu teatru ekspresji twórczej.

Artur Grzeszuk opracowuje stronę internetową Conceptusa :)

Pan Kopiński w swojej piekarni chce produkować bułki w kształcie kamieni Conceptusa oraz całe
komplety  ciastek  Concpetusa.  Będą  też  nowe  smaki  lodów  Conceptusa  w  jego  lodziarni  :)  Myślimy  
o czekoladzie Conceptusa i czekoladkach pakowanych w woreczki do kupienia w kafejkach od gry i zjadania
ich po zbiciu :) Pracuję nad lizakami Conceptusa, są pomysły na cisto o smaku Conceptusa :)

Fotograf Zbigniew Szczepaniuk będzie kręcił różne nasze "spotkania z Conceptusem w miejscach
niezwykłych" z pierwszego w Radzyniu drona :) 

Odbywa  się  dziesiątki  spotkań,  prezentacji  i  warsztatów  Conceptusa,  podczas  których  setki
radzynian poznaje tą grę przyszłości.

Jakub Jakubowski robi skład instrukcji z zasadami i fabułą oraz projekt pudełka na Concpetusa. 



Justyna Jakubowska podejmuje próby tworzenia bajek ze swoimi ilustracjami inspirowanych fabułą 
Conceptusa.

Jubiler  Darek Niewęgłowski  już zrobił  już biżuterię Concepusa (oryginalne zawieszki,  kolczyki  ...)
Marek Melaniuk z Future Design Academy stworzy reklamowy klip o Conceptusie :) Michał Musiatowicz
myśli o kompozycji i tytule swojej nowej płyty "Conception", Radzyński bard Jacek Musiatowicz już napisał
tekst inspirowany Conceptusem...

Projektuję  radzyńskie  pocztówki  Conceptusa,  a  w przyszłości  i  kalendarze  :)  Myślę  o znaczkach
okolicznościowych Conceptusa :) Na pewno zrobimy monetę Conceptusa wybijaną ręcznie. Powstaną też
kolorowanki, naklejki, magnesiki i wiele innych gadżetów.     

Ewa i Artur Wosinkowie podjęli  się wykonania wersji  ceramicznej Conceptusa do gry pod wodą.
Trwają przygotowania do gry w Conceptusa pod wodą. Myślę, że dzięki nim powstanie też kilka fajnych
gadżetów i naczyń Concpetusa :) 

 

Już  niedługo  w  każdym  miejscu  (szkołach,  bibliotekach,  świetlicach,  domach  dziecka,  
kawiarniach  ...),  gdzie  można  by  zagrać  w Conceptusa  będą  pozostawione  komplety  gry.  Pracuję  nad
możliwością wypożyczania Conceptusa gdzieś w pobliżu Placu Wolności - zanim oczywiście postawimy tam
(pewnie po latach) na stałe kamienną tablicę strukturalną - gdzie można będzie sobie pograć lub turyści
będą sobie robili zdjęcia :)      

Do budowania fabuły Conceptusa włączyi się Arek Kulpa i Piotr Hapka

Trwają pracę nad zredagowaniem najlepszej z możliwych czytelnej i zwięzłej instrukcji gry - włączyli
się w to już Łukasz Hapka i Robert Deninis przeredagowując jej zapisy. Będzie to też pierwsze zadanie dla
Akademii Liderów Conceptusa :) 



Przygotowuję Radzyński Festiwal Smaków Cocneptusa - konkurs na wyłonienie radzyńskich smaków
Conceptusa wśród różnych restauratorów, kebabów, pizzerii, lodziarni czy naleśnikarni :)  

Czy  uda  nam  się  stworzyć  jakiś  nowy  niepowtarzalny  klimat  Radzynia  za  sprawą  potencjału
Conceptusa? To zależy od nas wszystkich. Jeśli przyjmiemy, że nie ma "Onych", którzy za to odpowiadają, a
to właśnie my jesteśmy tymi "Onymi", którzy mogą to zrobić - uda się nam :)  

Jaka  może  być  lepsza  rekomendacja  dla  Conceptusa  jeśli  nie  rekomendacja  doświadczonych
szachistów ? :) Od dawna link do mojej strony Conceptusa na FB wisi na stronie Edukacja przez szachy w
szkole  z  inicjatywy Pana Krzysztofa  Góry -  Prezesa Lubelskiego Związku Szachowego i  Członka Zarządu
Polskiego Związku Szachowego - Przewodniczącego Komisji w PZSzach programu Edukacja przez szachy w
szkole. 

23  marca  pierwszy  raz  i  14  maja  2015  r.  po  raz  drugi  już  prezentowałem  fenomen  jednania
radzynian przez Concptusa w programie na żywo w Poranku z Panoramą TVP LUBLIN.  Jestem zaproszony
do programu TVP LUBLIN "Mam pytanie" 



15 maja 2015 r. na zaproszenie Pana Krzysztofa Góry prezentowałem Conceptusa na Ogólnopolskiej
Konferencji Polskiego Związku Szachowego w Warszawie, poświęconej programowi "Edukacja przez szachy
w szkole", której gospodarzem był prezydent stolicy :)

14  czerwca  2015  r.  zaprezentuję  Concpetusa  na  szóstej  edycji  lubelskiego  festynu  "Pasje  ludzi
pozytywnie zakręconych", w którym uczestniczy tysiące mieszkańców Lublina i okolic. 

Cały  czas  realizuję  materiały  do  cyklu  "Conceptus  w miejscach  niezwykłych"  i  tu  pierwsze dwa
projekty  -  próba  ustanowienia  rekordu  świata  w  jak  najdłuższej  grze  w  Conceptusa  pod  wodą  na
wstrzymanym oddechu - Łukasz Bogucki, który sie tego podjął wytrzymuje ponad 3 minuty. Drugi projekt to
Conceptus  na  radzyńskich  balkonach  -  rozgrywane  partie  będą  kręcone  z  drona.  Jest  jeszcze  kilka
niezwykłych projektów na Conceptusa, żeby zaciekawić inspirować, ale to niespodzianki :) 

Pracuję też nad przygotowaniem wydarzenia w postaci ustanowienia rekordu do Księgi rekordów
Guinnessa w grze w Conceptusa jednocześnie jak największej ilości osób na dziedzińcu Pałacu Potockich...  

W przeciągu najbliższych dwóch miesięcy będzie już ponad 800 gier :) I to w większości w obrębie
Radzynia Podlaskiego :)

Równolegle realizując kilka składowych całego złożonego projektu wkraczam w fazę rozszerzonej
promocji, a więc intensyfikuję prace nad powołaniem do życia Akademii Liderów Conceptusa. 

Przez dwa ostatnie miesiące podczas różnych spotkań i warsztatów rozmawiałem z uczestnikami i
na ten moment ponad 300 osób chce mieć tą grę w domu ;) Kilkanaście osób zadeklarowało gotowość do
włączenia się w promowanie Concpetusa.  Spisałem sobie najbardziej  zaangażowanych i  aktywnych i  te
zaprosiłem do współpracy.



Dla tych osób przeprowadzę warsztaty szkoleniowe na których zainteresowani poznają wszystkie
elementy  programu  i  działania  w tym:  wszystkie  zasady  gry  włącznie  z  jej  fabułą,  listę  najsilniejszych
atutów, dydaktykę nauczania Conceptusa, cele inspiracji potencjałem Conceptusa, sposoby działania. 

Po takich warsztatach, każdy kto je ukończy otrzyma certyfikat instruktora Conceptusa i certyfikat
członkowstwa w Akademii Liderów Conceptusa. Wyposażeni w wiedzę, materiały oraz swój dedykowany
limitowany egzemplarz Conceptusa będą go promować, jednając radzynian do włączenia się w projekt :)
Będą mieli do dyspozycji pakiet kilkunastu egzemplarzy Conceptusa na spotkania i warsztaty, a jednym  
z  pierwszych  zadań  członków  Akademii  Liderów  Conceptusa  będzie  próba  przeredagowania  
i doprecyzowania instrukcji gry, tak by była najsilniejszym jej elementem poza samą mechaniką :) 

Chcę również ruszyć z Radzyńską Ligą Conceptusa -  kilkoma spotkaniami turniejowymi,  podczas
których  z  Waszym  udziałem  sprawdzimy  działanie  programu  do  organizacji  zawodów  systemem
szwajcarskim i to jak będzie się sprawdzał pomysł gry z zegarami :)    

Projekt - Akademia Liderów Conceptusa w założeniu będzie skupiał osoby, które po przeszkoleniu 
i  nadaniu certyfikowanego tytułu instruktora Conceptusa,  zechcą aktywnie włączyć się  do promowania
Conceptusa, uczenia jego zasad, prowadzenia grupowych lub indywidualnych warsztatów, prezentowania
fabuły  gry  oraz  jednania  radzynian  do  stworzenia  płaszczyzny  współpracy  inspirowanej  potencjałem
Conceptusa w różnych twórczych działaniach. 

Zapraszam wszystkich na niezwykłe wydarzenie w Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim. I Puchar
Świata w Conceptus Masters będzie kulminacją wszystkich dotychczasowych działań :) 

Pozdrawiam ciepło - Janusz Wlizło


