
Eryk Sujkowski uczeń klasy 6 

Przygoda Eryka z kostkami zaczęła się w wieku 5,5 lat, kiedy to w pudle z zabawkami znalazł starą 

kostkę Rubika swojego wujka Radka. 

Kostka była nieułożona, więc próbował ją układać, jednak bez wskazówek nie udawało się. 

Postanowił odkleić naklejki i poprzyklejać je tak, aby kostka wydawała się ułożona. Niestety 

oderwane naklejki nie chciały się trzymać, a on bardzo chciał mieć „dobrą kostkę", dlatego na szybko 

pomalowaliśmy kostkę lakierami do paznokci na 6 różnych kolorów. 

Wtedy Eryk znalazł w Internecie, poradniki jak układać kostkę za pomocą algorytmów i zaczęła się 

zabawa. Musiałam drukować mu różne algorytmy, które tylko dla niego były zrozumiałe (R ,R', U, U', 

L, L', F, F', Z, Z', Y, Y', B, B', D, D', M, M', X, X', E, E') 

Inne dzieci w Internecie oglądały bajki lub grały w gry, a Eryk oglądał na YouTube poradniki dotyczące 

układania kostki. 

Po 3 miesiącach udało mu się ułożyć kostkę samodzielnie. Był tak szczęśliwy, że nie rozstawał się z nią 

i układał całe dnie, ciągle pobijając swoje rekordy. 

Dostał na urodziny nową oryginalną kostkę i jak wspomina "myślałem, że wybuchnę ze szczęścia". 

A potem zaczęły się prośby o inne kostki 3x3, 2x2, 4x4, 5x5, 6x6, a gdy je dostawał, od razu próbował 

układać każdą, gdy nie wychodziło, były kolejne poszukiwania w Internecie. 

W drugiej klasie jako 7 latek poszedł na pierwszy konkurs w układaniu kostki Rubika na czas w szkole 

nr 9 w Koninie. 

Startował w kategorii klas od 1 do 6, był najmłodszy z sześciorga dzieci, a zajął 3 miejsce z czasem 2 

minuty 18 sekund. 

W czwartej klasie wziął udział w tym samym konkursie, tym razem z kilkunastu startujących osób 

również zajął 3 miejsce, jednak już z czasem 38.68 sekund. 

Na dzień dzisiejszy średni czas Eryka w układaniu kostki 3x3 to około 20 sekund. Jednak rekord pobił 

rok temu układając ją w 11 sekund. 

Pamięta wszystkie algorytmy do każdej z kostek. 

Posiada różne kostki w tym 3x3, 2x2, 4x4, 5x5, 6x6, pyraminx, megaminx, mirror square-1, kostka 

brelok, skewb, 3x3x4, kostka Avengers w sumie 

Swoją pasją zaraża również innych, nauczył układać kostkę kolegę, siostrę oraz mamę, a aktualnie 

uczy 5 letnią siostrę. 

Na LM.pl można zobaczyć filmik jak Eryk układa kostkę na konkursie w 2017 Eryka widać od 0:33 

minuty: 

https://lajt.lm.pl/aktualnosci/informacja/115088/9_21_sekund_tyle_czasu_zajmuje_ulozenie_kostki

_rubika_najlepszym  

A w 2019 od początku oraz podczas wręczania nagród od 3:33: 

https://m.youtube.com/watch?v=Ef6KuSQm5dk  
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