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W epoce materializmu, politycznych kalkulacji i PR, w czasach gdy głębokie podziały
dotykają nawet ruch nacjonalistyczny w Polsce - my szturmowcy wychodzimy temu
wszystkiemu na przeciw. Naszym celem jest tchnięcie nowego życia w ideę
narodowego radykalizmu. Szanując naszych poprzedników, stwierdzamy, że czas iść
własną drogą - my tworzymy teraźniejszość - my przede wszystkim jesteśmy
przyszłością. W naszym piśmie przełamujemy bariery podziałów, zostawiamy to
wszystko innym. W jednym miejscu znaleźli się nacjonaliści niezrzeszeni,
Wszechpolacy, NOP-owcy, Autonomiczni Nacjonaliści, działacze Trzeciej Drogi,
publicyści portali nacjonalista.pl, narodowcy.net, autonom.pl, trzeciadroga.pl, a także
pism „Szczerbiec” oraz „Polityka Narodowa”. To pokazuje doniosłość naszego
przedsięwzięcia, zwycięstwo, na drodze którego nikt nie jest w stanie nas zatrzymać.
Jesteśmy otwarci na każdego, kto popiera nasze poglądy i chce iść z nami ramię w
ramię do wielkości.
Kiedy człowiek staje się więźniem pieniądza i materializmu, my uderzamy w
kapitalizm, będąc jego zaciekłymi wrogami. Gdy z demokracji liberalnej tworzy się
fałszywego „bożka”, my bez pardonu uderzamy w ten zgniły ustrój, przedstawiając
naszą koncepcje powszechnych rządów narodu. Gdy w Polsce mężczyźni nie umieją
posługiwać się bronią - nasza odpowiedź jest jedna: militaryzm musi stać się jednym z
głównych czynników wychowania młodych mężczyzn. Kiedy imperializmy: rosyjski i
amerykański szaleją chcąc zająć i przejąć kolejne kraje my mówimy STOP! I
solidaryzujemy się z tymi, którzy walczą o wolność dla własnych narodów i bytów
państwowych. Stoimy naprzeciw lewicy i prawicy uznając te twory przeszłości za nic
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niewarte. Gardzimy tymi, którzy mówią nam co wolno a czego nie wolno mówić w
imię politycznej poprawności. Jesteśmy bezkompromisowi, bo tylko w ten sposób
zdołamy zmienić historie i bieg obecnej epoki przechylić na naszą stronę.
W czasach kiedy wychowanie polega na zmiękczaniu charakterów, a szalejącej
demokracji liberalnej jest to jak najbardziej na rękę, my mówimy stanowcze dość!
Celem naszego pisma jest formowanie nowych, karnych szeregów, które patrzą w
przód i odrzucają wieczne lamentowanie i tęsknotę za przeszłością. Chcemy, aby
nasze pismo, z każdym numerem docierało do jak największej liczby naszych
rodaków, bo to na nich się skupiamy i to dla nich powstaje właśnie „Szturm”.
Jesteśmy przeciwwagą dla zgniłej epoki, która pod naszym naporem w końcu
upadnie, a wtedy to my zaczniemy rozdawać karty.
Nazwa naszego pisma nie jest przypadkowa. Pokazuje nasz charakter i chęć zmiany
otaczającej nas rzeczywistości. Nawet wtedy, gdy idea nacjonalistyczna uległa
obecnym czasom, zapadając w nudę, my, szturmowcy z całą swoją siłą i
stanowczością to zmienimy nie oglądając się za siebie i nie patrząc na przeszkody,
które zostaną przez nas zmiażdżone. Nasze pismo jest otwarte dla wszystkich, którzy
stoją po naszej stronie barykady. Historia i czas biegną szybko, dla niepewnych jest to
czas na samookreślenie się, którą stronę popierają. Zostań jednym z nas, czas na
Szturm. Ruszamy!
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