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Авторка ідеї та упорядниця видання пл. сен. Марічка Артиш, Гр.
Мовне редагування ст. пл. Ольга Свідзинська
Оформлення книжки: пл. сен. В’ячеслав Стебницький, V
© Пласт НСОУ
© «Пластовий шлях» 

Видання здійснено за фінансової підтримки 
пл. сен. Богдана Гаврилишина, ЛЧ
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Нація завдячує свої успіхи не так силі зброї, як силі 
характеру своїх громадян.

Роберт Бейден-Павел, засновник Скавтінґу
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Адреса: вул. Винниченка, 6, м.Львів, 79008.
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