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Jednego razu, zył se mały król. Nazywoł siy 
Jay Obywatel Piyrsy. Jay C.I. był markotny 

i sumientowoł siy bez cały dziyń.



Kie siy przypaczoł, naokoło widzioł ino tyk, 
co ino o sobie myślom. Nik siy nie opiekowoł 
ludziami syćkimi wroz. Mały bury król myśloł 
ino o sobie, a duzy bury król był hetki gorsy. 
Zodyn z królów nie był scynśliwy i nic ik nie 

ciesyło.

I coz poradzić, kie źle!

Mały król Jay C.I. fcioł to odmiynić. Fcioł 
cosi zrobić dlo ludzi: wiyncyj dlo dzieci, 

wiyncy dlo tyk co śperujom dutki, wiyncyj 
dlo edukacyje, wiyncyj dlo chudobnyk i dlo 

swoik ludzisków.



Fcioł być wesoły. Fcioł siy dobrze bawić, 
naucyć siy czegosi, odkrywać tyn naski 

piykny świat!
Ale jakoz by on, mały król poradziył, coby 

zrobić to som?

Zastanowioł siy i dumoł jaze mu przysła 
setno myśl do głowy!



„Cemu by nie pourodzać z inksymi królami, 
ftorzy tyz fcom cosi porobić dlo dobra 

inksyk ludzi?”- pomyśloł mały król. 
„Dowiadować siy i ucyć od inksyk, to wej 

to”, dokwalowoł se Jay C.I. 

Wybroł siy w te razy w długom droge, coby 
uwidzieć inksyk królów.



Cyjanowo królowo tak rzekła:

Mądrzy ludzie nie pytajom siy co kraj 
moze zrobić dlo nik, ale co oni mogom 

zrobić dlo swojego kraju. To jest 
prowdziwe braterstwo. Rób tak, jako 

rzekne, a bedzies scynśliwy.



To było mądre słowo. 
Mały król Jay C.I był rod i posed dalyj 

drycnie we świat…



Cłek, ftory przenosi góry, to tyn som, 
ftory zacon od nosynio kamiyni. Kie 

zrobimy piyrsy krok, mozymy iść dalyj i 
zrobić duzo wiyncyj. Mogymy działać na 
rzec ONZ ... Pokój na świeciy uwidzimy 

wroz.

Zielony król mu dorodzoł:



„No ba jako!” pomyśloł mały król Jay C.I., 
„jak zacniymy działać, to siy nom udo 

pozmiyniać świat na lepse”. 

I posed dalyj…



Na jarmaku przedawoj wędki, nie ryby. 
Jak siy ludziska naucom ryby łowić, bedom 

wiedzieli jako se w zyciu porazdzić. 
Wzajemno pomoc nolezy do nasyk 

obowiązków. Tu siy łozchodzi o wolność. 
Ludzie, ftorzy som wolni dbajom o 

sprawiedliwość.

Cyrwony król tak mu dokwolył:



„Dorze tyz pedzioł Cyrwony król” uciesył 
siy Jay C. I., „bedem to bocył”. 

I posed dalyj uradowany…



Nowiyksym skarbem cłeka nie som jego 
majątki. Nowiynksym skarbem jest to, 
co mo w sercu. Im wiyncyj bedziys siy 
staroł, tym barzyj mozes dobrze siy 

przysłuzyć inksym ludziom, ftorzy som 
koło Tobie.

Fioletowo królowo pedziała mu tak:



„Praca nad sobom bez całe zycie. Dobrze 
mi radzom. Temu tyz bedziymy pomogać 
inksym ludziom, kie przydzie na nik jako 

biyda” pomyśloł Jay C.I. 

Mały król posed dalyj...



Dobrzy ludzie rzondzom mądrze 
i sprawiedliwie, nikogo nie 

krzywdzom i wywyzsajom. Ludzie 
wierzom tym, co traktujom syćkik 
równo. Nie kolezeństwo siy licy, ale 

samo prawo.

Niebieski król wiedzioł ze:



Jak ludzie som dobrze i równo 
traktowani, zycie wtej jest lepse. 

Kie to samo obowiązuje syćkik, nima 
nikomu krzydy. 

Zmiarkowoł Jay C.I i posed dalyj...



Pomarańcowy król tak przepedzioł:

Kany ino pódzies, zabier ze sobom swoje 
serce. Boc se, ze w pojedynke nie som my 
telo worci a kozde działanie mo wortość 
ino wtej, kie robis cosi z dobryj woli i z 

całego serca.



W te razy mały król Jay C.I. przypatrzoł siy 
i przeciyroł ocy niedowierzajęcy. Na 

wiyrchu  uwidzioł zomek. Cyz by to juz 
trafiył nazod du domu?

Scynściyło siy mu w drodze naokoło świata i 
uslysoł duzo mądryk słów. 



Jay C.I. wartko pobroł, coby porobić syćko, 
co mu wydorodzali królowe i królowie.

Nakozoł swoim ludziom, zeby pośli w świat, 
coby siy światu przypatrzyć a i przysłuchać, 

jako i on . 

Coby mogli robić dobre rzecy i coby byli 
radzi. Coby otwarli swoje chałupy, zeby 

inksi mogli ku nim przyść. Pourodzali jako 
robić, coby syćka byli radzi. 

To była piykno zobawa.



Inksi królowie pomiarkowali, ze oni siy 
tyz naucyli duzo od małego króla Jay C.I. 

Byli uradowani, ze Jay C.I. nicego nie 
zatrzymowoł ino dlo sobie. Pourodzoł  z 

inksymi królami, ftorzy cyniom tak, coby 
świat stawoł siy coroz lepsy.



Jednego razu syćka królowie spotkali siy 
wroz. Urodzali bez dziyń i noc, gwarzyli o 
radościak i kłopotak. Nazwali siy Jeycees, 

po małym królu Jay C.I.



A ze siy im to zwidziało, 
ujyni siy zjyzdzać 

nojmniyj dwa razy do 
roku.

Zjyzdzali siy w gronie 
światowyk królów, na 

regionalnych i krajowyk 
ukwalowaniak, fcieli cały 

cos godać ze sobom.



Po jakimsi casie, zacyni mieć przewoge nad 
tymi królami, co myśleli ino o sobie!

Jeycees byli barzyj scynśliwi i sprawiedliwi. 
Porobiyli tak, ze ik kraje były barzyj 

kolorowe i razem siy wspólniy radowali.





Jakom drogom możemy wspólnie iść.

Kozdy król spisoł swoje myśli i razem 
zapisali co dlo nik nowoźniyjse.



Dajemy wiare w to, ze:

• Wiara nadaje sens ludzkiemu zyciu; 

• Braterstwo między ludziami jest ponad 
odmiennościom narodów; 

• Sprawiedliwość w zarobianiu dutków 
nolepiej cyni wolny cłek; 

• Stworzymy rządy barzyj prawa niz 
cłeka; 

• Nowiynksym skarbem Ziemi som ludzie; 

• Słuzba inksym ludziom jest nolepsom 
robotom



Fcemy pokozać jakom siyłe mo JCI. Wyróźnio nos 
róznorodność, ftoryj nie nońdziecie nika inyndyj 

na świeciy. Kozdy z nos godo nie ino językiem 
oficjalnym swojego kraju, ale  mową swoik matek, 

ojców, i gwarom.

Pokwolmy siy nasym językiem!

Bedziymy radzi, kie opowiys tom historyjke w jak 
nowiynksyj ilości języków. Pytomy Ciy, przetłumoc 

jom na swoją gware.
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