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Etos podchorążego Akademii Wojsk Lądowych to zbiór stałych wartości, zasad etycznych,
moralnych i zawodowych. Podchorąży musi odznaczać się nienaganną postawą moralną i być
wzorem dla innych. To osoba, która zna historię swojej Ojczyzny i jej bohaterów, szanuje
tradycje narodowe swojego kraju, jest świadomym i odpowiedzialnym obywatelem państwa
polskiego, patriotą oraz godnym reprezentantem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej,
w myśl dewizy Akademii Wojsk Lądowych Veritas, Honor, Patria.
Dawniej, mianem „ludzi honoru” tytułowało się rycerzy i wojowników, natomiast dziś
współczesnych oficerów. Honor, to nie cecha immanentna, ani kwestia deklaracji. Musi
on zostać potwierdzany poprzez sprawdzenie zachowania jednostki bądź grupy w określonej
sytuacji, częstokroć nieoczekiwanej i niebezpiecznej. Podchorąży powinien być świadomy,
że honor kształtuje się poprzez przyjęcie konkretnych wartości moralnych i podporządkowanie
się im w sposób bezwzględny i bezwarunkowy. Czy jest się honorowym, można stwierdzić
dopiero zdając „praktyczny egzamin z honoru”, gdy własnymi czynami udowadnia się
deklarowane wartości. Jednocześnie, zgodnie z myślą Józefa Piłsudskiego, podchorąży
powinien pamiętać, że „Gdy człowiek ma przed sobą kilka dróg, gdy męczy się i waha i nie wie,
którą wybrać – niech wybiera drogę honoru, ta zawsze będzie właściwsza”.

Honor Podchorążego to postawa dla której charakterystyczne jest połączenie silnego
poczucia własnej wartości z wiarą w wyznawane zasady moralne, religijne lub społeczne
i skłonnością do natychmiastowej reakcji na naruszanie tych zasad.
Uczciwość to jedna z najważniejszych cech człowieka, która buduje relacje
międzyludzkie, polegająca na wywiązywaniu się z danego słowa oraz przestrzeganiu reguł
społecznych i uznanych norm moralnych. Podchorąży dotrzymuje słowa i szanuje uznane
wartości, nawet jeśli inni tego od niego nie oczekują lub tego nie widzą lub gdy jest to trudne,
czy niepopularne.
Wobec powyższego podchorąży:
1. Jest patriotą.
Szczególną czcią otacza symbole narodowe: godło, barwy narodowe i hymn państwowy. Jest
dumny z przynależności do polskiego narodu i społeczności wojskowej i świadomy
zobowiązań wobec Ojczyzny, nawet za cenę własnego życia.
2. Dba o swoje dobre imię.
Wykonuje rzetelnie i terminowo wszystkie wydane mu polecenia, w sposób świadczący
o wysokiej jakości własnej pracy. Nie zatrzymuje swoich dobrych doświadczeń tylko dla siebie,
dzieli się nimi z innymi podchorążymi, a kiedy sytuacja tego wymaga służy im wsparciem
w rozwiązywaniu problemów. Zawsze dotrzymuje słowa, jest obiektywny, nie zostawia innych
w potrzebie, prezentuje najwyższe wartości moralne i obyczajowe, jest przykładem
do naśladowania, stanowiąc wzór kultury osobistej i dobrego wychowania.

3. Szanuje siebie i innych.
Zna poczucie własnej wartości i nie pozwala, aby ktokolwiek poddawał ten fakt w wątpliwość.
Jednocześnie swoje racje argumentuje w sposób merytoryczny, opierając się na konstruktywnej
dyskusji, perswazji bądź mediacji, nie zaś na przewadze wynikającej z siły fizycznej, czy też
słownej. Nigdy nie obarcza winą innych. Podchorąży nigdy nikogo nie poniża w dyskusji,
pamiętając, że każdy ma prawo do wyrażania swoich poglądów i opinii, częstokroć zupełnie
odmiennych.

4. Jest czujny i pomocny.
Zwraca uwagę na problemy swoich koleżanek i kolegów, którzy nie zawsze chcą lub potrafią
poprosić o pomoc. Reaguje w każdej sytuacji, gdy zauważy, że nie radzą sobie ze stawianymi
przed nimi zadaniami wynikającymi ze służby lub problemami dotyczącymi życia osobistego.
Nie pozwala na to, aby poniżano innych. Nie akceptuje żadnej formy przemocy wobec
słabszych, zawsze staje po stronie tych, którzy nie potrafią, bądź nie są gotowi, aby
samodzielnie się bronić. Nigdy nie solidaryzuje się z osobami łamiącymi obowiązujące zasady
i normy społeczne. Podchorąży powinien pamiętać również o tym, że sam w sytuacjach
trudnych ma prawo poprosić o pomoc. Prośba o pomoc nie jest oznaką słabości. Oznacza,
że jest się świadomym własnych mocnych i słabych stron.
5. Jest oddany służbie.
Służba to nie tylko ciężka praca, ale wielkie zobowiązanie, często kosztem własnego życia
prywatnego. Podchorąży jest świadomy czekających go wyzwań, trudnych decyzji
i bezwzględnego poświęcenia się dla dobra i bezpieczeństwa swojej Ojczyzny. Powinien mieć
świadomość, że to on sam odpowiada za podejmowane przez siebie decyzje i działania, oraz
skutki jakie ze sobą niosą.
6. Jako podwładny.
Przejawia szacunek, szczerość i lojalność wobec swoich przełożonych, jest zawsze gotowy do
realizacji stawianych przed nim zadań. Wykonuje je w sposób staranny, odpowiedzialny, nie
obarcza nimi innych podchorążych. Nigdy nie obwinia koleżanek i kolegów za niedostatecznie
wykonane zadania, nie donosi. Nigdy nie krytykuje swoich przełożonych w obecności
podchorążych bądź osób niezwiązanych z Akademią. Zawsze wywiązuje się ze swoich
zobowiązań, wykazując się samodzielnością i inicjatywą.
7. Jako dowódca.
Wszelkie rozkazy i polecenia wydaje z zachowaniem szacunku i godności osobistej wobec
swoich młodszych kolegów. Wszelkie rozkazy wydaje w zgodzie z dobrem służby, a nie z chęci
pokazania swojej siły lub przewagi wynikającej ze stopnia wojskowego lub innych
przywilejów. Jest sprawiedliwy, buduje zespół, umacnia więzi koleżeńskie i daje przykład
osobisty podwładnym. Zobowiązany jest do zachowania wysokiego poziomu kultury osobistej
i dowodzenia.

8. Dba o swoje zdrowie i kondycję fizyczną.
Unika niezdrowego trybu życia wynikającego, np. ze spożywania alkoholu, palenia papierosów
bądź zażywania innych substancji wyniszczających organizm. Dba o prawidłową dietę.
Regularnie ćwiczy, aby utrzymać sprawność fizyczną. Potrafi znaleźć dziedzinę sportu,
w której może się sprawdzić i regularnie ją uprawia. Powinien być świadomy tego, że wysoka
kondycja fizyczna również wpływa na budowanie jego autorytetu, jako dowódcy, ale jest też
niezbędna w sytuacjach bojowych. Jednocześnie nigdy nie wykorzystuje swojej siły fizycznej
do rozwiązywania ewentualnych konfliktów z podchorążymi, bądź innymi osobami.
9. Dba o swój wygląd zewnętrzny.
Jest wzorowo ubrany. Szanuje mundur, który stanowi wizytówkę każdego żołnierza WP.
Zawsze powinien być czysty i wyprasowany. Szanuje mundur wojskowy i związane z nim
symbole, które są wizytówką Wojska Polskiego.
10. Dba o dobre imię Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
Utożsamia się z tradycjami i wartościami swojej uczelni. Jest odpowiedzialnym i dumnym
członkiem społeczności podchorążych. Jako student kieruje się wartościami akademickimi
takimi jak: prawda, odpowiedzialność, autorytet, sprawiedliwość, przyjaźń, szacunek czy
patriotyzm. Dąży do wielokierunkowego rozwoju oraz pogłębianiu własnej wiedzy
i umiejętności. Nigdy publicznie nie wypowiada słów mogących godzić w dobro innych
podchorążych oraz pracowników Akademii. Przejawia szacunek do swoich przełożonych oraz
gotowość do realizacji stawianych przed nim zadań. Nigdy nie zapomina, że każdym swoim
postępowaniem reprezentuje Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
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