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 Mianem mentora studenta można określić nauczyciela akademickiego, 
który poprzez swoją wrażliwość rozbudza w studentach zainteresowanie przedmiotem, 
który pozostaje z nimi w dialogu i jest nie odległym autorytetem, ale źródłem inspiracji. 
Wśród wielu wybitnych kandydatów w tej kategorii nie mogło zabraknąć Pana Profesora 
Grzegorza Sulińskiego, wyróżniającego się wśród innych nauczycieli akademickich swoim 
podejściem do studentów, metodami przekazywania wiedzy i pogodą życia. 
 Profesor Grzegorz Suliński jest adiunktem w Katedrze Prawa Gospodarczego 
Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji. Ponadto praktykuje zawód adwokata 
będąc partnerem w cenionej kancelarii adwokackiej: Eliasz – Suliński. Adwokacka Spółka 
Partnerska, a także działając czynnie jako arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej 
Izbie Gospodarczej w Warszawie. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa gosp-
odarczego i administracyjnego. 
 Prawo gospodarcze jest dziedziną specjalistyczną i wymaga dobrego prze-
kazu. Pierwsze zajęcia z Profesorem Sulińskim zapamiętaliśmy jako miłą odskocznię od 
typowych zajęć. Rozmowa, która zajęła miejsce monotematycznego analizowania 
artykułów i paragrafów sprawiła, że mogliśmy się poczuć równymi uczestnikami dyskusji, a 
nie studentami słuchającymi kolejnego monologu. Wyszliśmy oczarowani tym, jak można 
pozornie żmudną i nudną materię przekuć w coś, co pozostanie na długo w pamięci. 
 Ten semestr był wyjątkowy pod wieloma względami. Koronawirus zmusił nas 
do przeniesienia zajęć w przestrzeń wirtualną, co okazało się sporym wyzwaniem. W 
obliczu tej nietypowej sytuacji Profesor Suliński z gotowością i motywacją przystąpił do 
nauczania zdalnego stając na wysokości zadania – swoim zaangażowaniem, wyro-
zumiałością i stałą chęcią pomocy sprawił, że zwyczajnie polubiliśmy jego zajęcia. 
 Nauczanie zdalne wiąże się z wieloma trudnościami - ciężko jest mówić do 
monitora, nie widząc nikogo po drugiej stronie i nie wiedząc, jak jest się odbieranym przez 
słuchaczy. Podczas zajęć nie widzieliśmy zdystansowanego profesora, ale radosnego 

człowieka, dla którego prawo jest pasją. Wykładowcę, który czerpie przyjem-
ność z przekazywania wiedzy. Nauczanie zdalne miało też swoje plusy. 

Pozwoliło nam na poznanie innej strony naszych wykładowców- w 
przypadku Profesora Sulińskiego była to sympatia do samolotów. 

 Podczas zajęć wielokrotnie pytał nas Pan, czy Pana 
słyszymy i rozumiemy. Ta laudacja jest naszą odpowiedzią. 
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