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Oddanie należnej czci Bohaterom walczącym o niepodległość Polski oraz kultywowanie pamięci
o Niezłomnych, jest powinnością każdego patrioty. Powinnością tym większą, że dzisiaj, w
obliczu antynarodowej propagandy i uzależnienia Kraju od ośrodków decyzyjnych za granicą,
pamięć ta narażona jest na wymarcie. Nie pozwólmy, by demoliberalnym władzom III RP,
marionetkom Brukseli i Waszyngtonu udało się to, czego próbowali dokonać ich poprzednicy
służący Moskwie.

Hołd dla Żołnierzy Wyklętych - zestawienie akcji w całej Polsce.
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Żołnierze NSZ, NOW, WiN, AK i innych antykomunistycznych formacji: my, polscy nacjonaliści i
patrioci oddajemy Wam hołd. Wasza walka jest naszą walką – i trwać będzie do zwycięstwa.
Wychodzimy na ulice by oddać hołd Bohaterom!

Hołd dla Żołnierzy Wyklętych - zestawienie akcji w całej Polsce.

Pieśń Oddziału NSZ "Cichego"
Maszerują cicho niby cienie
Poprzez lasy, góry i sioła.
Niejednemu wyrwie się westchnienie,
Maszerują, taka ich dola.
I idą, i idą, bo taki ich los,
I ani żal, ani tęsknota
Z tej drogi nie zdoła zawrócić ich nic,
Bo to jest Cichego piechota...
Z tej drogi nie zdoła zawrócić ich nic,
Bo to jest Cichego piechota.
Teraz za drugiego okupanta
Jeszcze nam nie oschła jedna krew.
Po zdradziecku sięga nam do gardła,
Na tajgi Sybiru chce nas wieść.
Pomylił się Stalin, pomylił się kat,
Zmyliła się ruska hołota,
Za Sybir, za Katyń, za mękę, za krew
Zapłaci Cichego piechota,
Za Sybir, za Katyń, za mękę, za krew
Zapłaci Cichego piechota...
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