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Pewnego razu, był sobie mały król. 
Nazywał się Jay Obywatel Pierwszy.

Jay C. I. był smutny cały dzień.



Kiedy rozglądał się wokół, widział 
tylko egoizm. Nikt nie opiekował się jego 
współobywatelami. Mały szary król myślał 
tylko o sobie, a duży szary król był nawet 
gorszy. Mimo to, żaden z królów nie był 

szczęśliwy.

Co za straszna sytuacja!

Mały król Jay C.I. chciał to zmienić. Chciał 
coś zrobić dla swoich współobywateli: 

więcej dla dzieci, więcej dla biznesu, więcej 
dla edukacji, więcej dla biednych i więcej 

dla lokalnych społeczności.



Chciał się także śmiać. Chciał się dobrze 
bawić, nauczyć się czegoś, odkrywać c

udowny świat!

Ale jak on, mały król mógł zrobić to sam?

Zastanawiał się i zastanawiał i nagle wpadł 
na pomysł!



„Dlaczego nie porozmawiać z pozostałymi 
królami, którzy także chcą zmian dla dobra 

innych?”, pomyślał mały król. 
„Uczyć się od innych, to klucz do sukcesu”, 

kontynuował Jay C. I. z przekonaniem. 

Więc wyruszył w długą podróż, żeby 
odwiedzić innych królów.



Cyjanowa królowa powiedziała:

Wspaniałe osoby nie pytają co kraj może 
zrobić dla nich, ale co oni mogą zrobić dla 
kraju. To jest prawdziwe braterstwo. Rób 

tak, a będziesz szczęśliwy.



To była cudowna wskazówka. 
Mały król Jay C. I. wyruszył sprężystym 

krokiem w dalszą podróż.



Człowiek, który przenosi góry, to ten 
sam, który zaczął od noszenia kamieni. 
Jeśli zrobimy pierwszy krok, możemy 

dokonać wielkich rzeczy. Możemy 
realizować cele ONZ ... Pokój jest 

możliwy. 

Zielony król wiedział:



„To niesamowite!” pomyślał mały król 
Jay C. I., „rozpoczęcie jest kluczem do 

pozytywnej zmiany”. 

I kontynuował swoją podróż.



Na targu sprzedawaj wędki nie ryby. 
Gdy ludzie nauczą się jak łowić, nauczą 
się jak sobie radzić. Samopomoc jest 
naszym obowiązkiem. Na tym polega 

wolność. Ludzie, którzy są wolni dbają 
o sprawiedliwość.

Czerwony król doradził mu:



„Cudownie” pomyślał Jay C. I., „to naprawdę 
pomocne”. 

I kontynuował z uśmiechem na twarzy.



Największym skarbem człowieka nie 
są jego dobra doczesne. Największym 
skarbem jest charakter człowieka i 

jego osobowość. Im więcej pracujesz 
nad swoim charakterem, tym lepiej 

możesz służyć społeczeństwu.

Fioletowa królowa powiedziała mu:



„Praca nad swoim charakterem przez całe 
życie brzmi dobrze. Dzięki temu będziemy 

wrażliwi na przeciwności losu, które 
spotykają naszych współobywateli” pomyślał 

Jay C. I. 
Mały król podróżował dalej ...



Wspaniali ludzie przewodzą sprawiedliwą 
ręką, bez preferencji i uprzedzeń. 

Przywództwo jest wiarygodne, kiedy 
stosuje się te same zasady dla 

wszystkich. To nie relacje i przyjaźnie 
determinują je, ale samo prawo.

Niebieski król wiedział:



To sprawia, że życie razem jest dużo 
szczęśliwsze, gdy nie tylko przyjaciele mają 

przywileje. Takie same zasady dla 
wszystkich, to dobry pomysł. Z tą myślą w 

głowie Jay C. I kontynuował swoją podróż ...



Pomarańczowy król powiedział:

Gdziekolwiek pójdziesz, zabierz ze sobą 
serce. Pamiętaj, że nic nie pochodzi od 

nas samych i każde działanie ma wartość 
tylko wtedy, gdy je podejmujesz 

dobrowolnie i z całego serca.



Nagle mały król Jay C. I. spojrzał przed 
siebie i nie mógł uwierzyć własnym oczom. 
W oddali zobaczył zamek. Czyżby właśnie 

wrócił do domu?

Podróżował szczęśliwie i bez wysiłku 
dookoła świata i otrzymał wspaniałe rady. 



Jay C.I. szybko zabrał się do wdrażania 
w życie tego, co poradzili mu królowe i 

królowie.
Polecił swoim ludziom, aby podróżowali, aby 

mogli doświadczyć tego samego, co on. 

Aby mogli robić dobre rzeczy na świecie i 
dobrze się przy tym bawić. Aby otworzyli 
swoje domy, aby inni mogli ich odwiedzić. 

Stworzyli zasady, których ich goście także 
muszą się trzymać. To była 

świetna zabawa.



Inni królowie zdali sobie sprawę, że oni 
także wiele nauczyli się od małego króla 
Jay C. I. Byli dużo szczęśliwsi, ponieważ 

Jay C. I. niczego nie zatrzymał dla siebie. 
Podzielił się cennymi wskazówkami z innymi 
królami, którzy sprawiają każdego dnia, że 

świat staje się trochę lepszy.



Pewnego dnia wszyscy królowie spotkali się 
ponownie. Bawili się cały dzień i noc, 

uczyli od siebie i dowiadywali więcej o sobie 
nawzajem. Nazwali się Jeycees, po małym 

królu Jay C. I.



I ponieważ spotkania były 
tak wspaniałe, zaczęli 

organizować konferencje 
co najmniej dwa razy w 

roku.

Spotykali się na 
Kongresie światowym, na 

regionalnych 
konferencjach, 

krajowych 
konferencjach 
i także lokalnie 

tworzyli platformy 
do kontaktu.



Ostatecznie, zaczęli mieć przewagę nad 
dużymi, złymi egoistami!

Jeycees stali się szczęśliwsi, a nawet 
sprawiedliwsi. Sprawili, że ich kraje stały 

się bardziej kolorowe i wspólnie się 
radowali. 





Stąd pochodzi  etyka zaangażowania.

Każdy król zapisał swoje myśli i razem 
stworzyli swoje kredo. 



Wierzymy, że:

• Wiara nadaje znaczenia i wyznacza sens 
ludzkiemu życiu; 

• Braterstwo między ludźmi przekracza 
suwerenność narodów; 

• Sprawiedliwość ekonomiczną najlepiej 
realizuje wolny człowiek poprzez wolne 
przedsiębiorstwo; 

• Stworzymy rządy bardziej prawa niż 
człowieka; 

• Największym skarbem Ziemi jest  
ludzka osobowość; 

• Służba ludzkości jest najlepszą pracą 
życia.

www.jci.cc



Chcemy pokazać jaką siłę ma JCI. Cechuje nas 
różnorodność, której nie znajdzie się nigdzie 

indziej na świecie. Każdy z nas mówi nie tylko 
językiem oficjalnym swojego kraju, ale również 
językiem swoich matek, językiem swoich ojców, 

językiem regionalnym i językiem potocznym.

Pochwalmy się nimi!

Pomóż nam opowiedzieć naszą małą historię w jak 
największej liczbie języków. Proszę, przetłumacz tę 

historyjkę na swój dialekt lub język regionalny.

Tłumaczenie wyślij na adres:
jcicreed@wachsonian.de
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