
DR KAROLINA WYRWIŃSKA

 Jest dla nas wielkim honorem i zaszczytem wygłosić laudację z okazji nada-
nia Pani Doktor Karolinie Wyrwińskiej tytułu Mentora Studenta. Doktor Wyrwińska jest 
bowiem jednym z najlepszych pedagogów i jednocześnie specjalistów we właściwej 
sobie dziedzinie, z jakim przyszło nam się spotkać podczas naszej dotychczasowej drogi 
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 Zajęcia z prawa rzymskiego, jakie mieliśmy niewątpliwą przyjemność odby-
wać pod czujnym okiem Pani Doktor Wyrwińskiej były jednymi z tych zajęć, na które 
zawsze przychodziło się z uśmiechem na ustach i niezależnie od okoliczności sprawiały 
one radość. Nie byliśmy słuchaczami, a prawdziwymi uczestnikami podróży przez kolejne 
instytucje prawa rzymskiego.
 Gdy nagle nadszedł czas pandemii i całe kształcenie przeniosło się do sieci, 
Doktor Wyrwińska, ani przez chwilę się nie wahając, ustaliła wraz z nami front pracy. Szcze-
gólnie cennym dla nas jest fakt, że każdą decyzję dotyczącą naszego toku zgłębiania 
jurysprudencji rzymskiej Pani Doktor ustalała wraz z nami, aby każdy mógł jak najwięcej 
czerpać z wiedzy, której Doktor Wyrwińska nigdy nie szczędziła. Na długo zapamiętamy 
determinację Pani Doktor Karoliny Wyrwińskiej, kiedy po wielokroć zmieniała połączenia 
sieciowe, byle tylko znaleźć się na łączu, które pozwoli na sprawne rozwiązywanie kole-
jnych zawiłości kazusów.
 W tym miejscu trzeba nam koniecznie zaznaczyć, że Pani Doktor Wyrwińska 
nie była jedynie znakomitym ekspertem, który sprawnie dzielił się swoją wiedzą. Nasza 
wdzięczność opiera się przede wszystkim na oddaniu, jakim przez cały rok akademicki 
Pani Doktor nas obdarowywała. Każda wątpliwość, jaka pojawiała się w naszych 
głowach nie mogła pozostać nierozwiana. Mogliśmy zadać każde pytanie, a gdy sytuac-
ja nagliła, to niemal o każdej porze Pani Doktor przychodziła z pomocą.
 Nawet w cieniu osobistych trudności, Pani Doktor Karolina Wyrwińska nigdy 
nie traciła gotowości, by dalej służyć nam swoją wiedzą i wsparciem. Wielokrotnie i my 

słyszeliśmy „dziękuję”, chociaż niekiedy niezasłużone.
 Dla Pani Doktor Karoliny Wyrwińskiej kształcenie swoich stu-

dentów jest nie tylko pracą. To pasja, która zaraża najbardziej 
opornych i niechętnych prawu rzymskiemu. Namacalny profesjon-

alizm z okazaniem zrozumienia i ciepła, to najwięcej, co student 
może otrzymać od swojego nauczyciela. Wówczas nauczy-

ciel ten staje się mentorem. I takim właśnie mentorem stała 
się dla nas Pani Doktor Karolina Wyrwińska.
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