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Poznaj mój salon
Do kolejnego wywiadu zaprosiliśmy 
bardzo ambitn¹ i sympatyczn¹ osobê, 
Pana Jana Cyrulika. Pragniemy przed-
stawiæ jego nie ³atw¹ drogê do suk-
cesu. Dziêki wytrwa³ości i chêci osi¹-
gniêcia celu jest w³aścicielem jednego 
z najbardziej renomowanych gabine-
tów podologicznych w Polsce.

Od czego zaczê³a siê Pana przygoda 
z podologi¹?
Siedem lat temu w Polsce by³ kryzys na 

rynku pracy, który niestety dotkn¹³ rów-

nie¿ mnie. Wtedy moi rodzice zapropo-

nowali mi poszerzenie swojego wykszta³-

cenia o specjalistyczn¹ pielêgnacjê stóp. 

Na pocz¹tku nie mog³em siê na to zdecy-

dowaæ, tym bardziej, ¿e mój ojciec wyraź-

nie powiedzia³ coś co pamiêtam do dziś 

„Jeśli chcesz byæ podologiem to musisz 

POKOCHAÆ ŚMIERDZ¥CE STOPY. Jeśli 

tego nie bêdziesz potrafi ³ to nigdy nie 

bêdziesz dobrym fachowcem”. To da³o mi 

du¿o do myślenia. Zdecydowa³em, ¿e 

podejmê to wyzwanie. Ukoñczy³em szko-

³ê, w której wtedy tak naprawdê nie by³o 

dobrego nauczyciela i za du¿o siê w niej 

Jan Cyrulik
Specjalista ds. podologii

nie nauczy³em – nie chcê o tym wspomi-

naæ. Zreszt¹ w tamtych latach w Polsce 

ludzi profesjonalnie zajmuj¹cych siê po-

dologi¹ mo¿na by³o policzyæ na palcach 

jednej rêki. 

Zaraz po ukoñczeniu szko³y rodzice zafun-

dowali mi dalsz¹ czêśæ nauki. By³y to 

szkolenia i kilkumiesiêczne praktyki w re-

nomowanym gabinecie podologicznym. 

Tam pozna³em ró¿ne przypadki, sposoby 

pielêgnacji i leczenia stóp. Trafi ³em tam na 

osoby, które chcia³y mnie czegoś nauczyæ 

i które zauwa¿y³y moje predyspozycje do 

tego zawodu. Wszczepi³y mi pierwsze 

nawyki, umiejêtnośæ podejścia do pacjen-

ta i zachêci³y do pozostania w tej bran¿y.

W domu æwiczy³em na stopach cz³onków 

ca³ej naszej rodziny. Niektórzy nie chcieli 

mi nawet pokazaæ swoich stóp, bo bali siê 

¿e zrobiê im krzywdê. Na ca³ej reszcie tzn. 

dziadków, rodziców, wujków, ciotek mo-

g³em siê dostatecznie wy¿yæ. Zapewniam, 

¿e nie zrobi³em im krzywdy, raczej byli 

zadowoleni. W koñcu zaj¹³em siê ich 

stopami dobrze i za darmo.

Potem z ojcem pojechaliśmy na targi do 

Berlina, ¿eby kupiæ frezarkê z poch³ania-

czem py³u. W g¹szczu wielu stoisk trafi -

liśmy na stoisko fi rmy RUCK. Pan Ruck 

(szef firmy) osobiście poprosi³ mnie 

o wypróbowanie frezarki. Da³ mi do rêki 

drewniany klocek, frez i pióro frezarki. 

Pan Ruck pochwali³ mnie za to, ¿e wiem 

jak poprawnie trzymaæ pióro frezarki. 

Oprócz tego odbyliśmy jeszcze inne roz-

mowy z panem Ruck, które mnie bardzo 

podbudowa³y i doda³y mi chêci do pracy. 

Otrzyma³em zaproszenie do jego fi rmy 

i szko³y w Niemczech. Oczywiście skorzy-

sta³em.

Od jak dawna zajmuje siê Pan tema-
tyk¹ podologii?
Od 2012 roku. Po zakupie frezarki RUCK 

wynaj¹³em 40-metrowe pomieszczenie w 

centrum ̄ or. Na pierwszy fotel podologicz-

ny, krzes³o, autoklaw i ca³¹ resztê pieni¹dze 

po¿yczy³em od rodziców. Bez tego mój 

szybki rozwój nie by³by mo¿liwy. Konkret-

na reklama i pisanie bloga oraz starannośæ 
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wykonywanych zabiegów przyci¹ga³a 

coraz wiêksz¹ ilośæ klientów do gabinetu. 

Po dwóch latach sp³aci³em 50% po¿yczki 

i zainwestowa³em w wiêkszy gabinet. 

W miêdzyczasie jeździ³em do Niemiec do 

fi rmy RUCK, gdzie na w³asne oczy mo-

g³em zobaczyæ prawdziw¹ szko³ê podo-

logii. Tam te¿ odbywa³em kilka szkoleñ 

podologicznych. Pozna³em wielu świato-

wej klasy specjalistów podologii, twórców 

technik ortonyksyjnych oraz samego Pana 

Hellmuta Ruck, za którym idzie ca³a histo-

ria podologii. 

Mo¿liwośæ kontaktu i rozmowy z nimi by³a 

dla mnie wielkim wyró¿nieniem. Motywa-

cje tych ludzi utrwali³y we mnie wielk¹ 

chêæ do poświêcenia siê podologii. Ca³y 

nastêpny czas spêdza³em na pog³êbianiu 

wiedzy i na przeprowadzaniu zabiegów 

w swoim nowym gabinecie.

Ile klientów dziennie Pan przyjmuje?
Obecnie w gabinecie oprócz mnie pracu-

j¹ jeszcze cztery osoby. W trzech pomiesz-

czeniach pracujemy na zmiany. Pracy jest 

bardzo du¿o. Pacjenci zapisuj¹ siê do nas 

z co najmniej dwutygodniowym wyprze-

dzeniem. Da siê wyczuæ, ¿e po prostu maj¹ 

do nas zaufanie. W ci¹gu dnia razem 

przyjmujemy od 20 do 30 pacjentów, 

czasem wiêcej, ale zale¿y to od tego jakie 

zabiegi zapisa³a planistka.

Jak wygl¹da organizacja pracy w Pana 
gabinecie?
Ka¿dy ma swoje zadania do wykonania. 

Jeśli chodzi o planowanie terminów wizyt 

to na pocz¹tku kiedy by³em sam i przyby-

wa³o pacjentów by³o ciê¿ko to wszystko 

samemu opanowaæ. Poza tym dezynfekcja 

narzêdzi, sterylizacje, prowadzenie dzien-

ników, zakupy, ba nawet na sprz¹tanie 

pomieszczenia zabiera³y mi du¿o czasu. Do 

pracy musia³em przyj¹æ osobê do recepcji, 

która w znaczny sposób odci¹¿y³a mnie 

z czêści tych zajêæ. Wprawdzie etat kosztu-

je, ale inwestycja ta naprawdê siê op³aci³a.

W gabinecie wszyscy maj¹ przypisane 
odpowiednie zadania, z których musz¹ 
siê wywi¹zaæ. 

Specjaliści oprócz zabiegów prowadz¹ 

dokumentacje zwi¹zane z histori¹ po-

szczególnych terapii. Obok nich stoi po-

moc podologa czyli osoba czuwaj¹ca nad 

utrzymaniem czystości w gabinecie, nad 

dostarczeniem sterylnych narzêdzi, rêkawic 

zabiegowych itd. Ka¿dy z nas jest tak 

przeszkolony ¿eby w razie potrzeby móg³ 

podj¹æ zastêpstwo. Do naszego gabinetu 

dochodzi te¿ osoba dbaj¹ca o marketing. 

Zbiera niektóre zdjêcia i opisy z przeprowa-

dzonych zabiegów by wstawiaæ informacje 

lub artyku³y na nasz¹ fi rmow¹ stron¹.

Jak ju¿ wcześniej wspomnia³em pracujemy 

na zmiany. Gabinet otwarty jest od ósmej 

rano do dwudziestej wieczorem.

Jakich klientów przyjmuje Pan najczê-
ściej? (w jakim wieku, jakiego typu)
Nie ma regu³y. Nie wybieramy sobie klien-

tów ani pacjentów. Trafi aj¹ do nas ludzie 

w ka¿dym wieku, ma³e dzieci, m³odzie¿, 

osoby w średnim wieku i starsze. Tych 

ostatnich chyba jednak jest najwiêcej. 

Do naszego gabinetu zapisuj¹ siê te¿ 

pacjenci choruj¹cy na cukrzycê, których 

stopy ze wzglêdu na specyfi kê choroby 

i mo¿liwe powik³ania od specjalistów 

wymagaj¹ du¿o wiêkszej opieki ni¿ pozo-

sta³ych pacjentów.

Jeśli chodzi o p³eæ to ok 60% to kobiety 

a 40% to mê¿czyźni.

Z jakimi problemami stóp najczêściej 
przychodz¹ do Pana klienci?
Maj¹ ró¿ne problemy, praktycznie na 

stopach spotykamy wszystko co tylko 

mo¿liwe. Zajmujemy siê wieloma rodza-

jami odcisków, brodawkami, wrastaj¹cy-

mi paznokciami, wykonujemy rekon-

strukcje i protetykê paznokci, usuwamy 

modzele, zajmujemy siê pielêgnacj¹ pa-

znokci normalnych i dystroficznych. 

Oczywiście robimy te¿ pedicure specjali-

styczny. Pêkaj¹ce piêty „zamieniamy” 

w g³adziutkie. Od prawie dwóch lat 

dziêki specjalnej lampie wysy³aj¹cej foto-

dynamiczne świat³o skutecznie leczymy 

grzybicê paznokci. Przychodz¹ do nas 

pacjenci z trudno goj¹cymi siê ranami, 

z deformacjami palców i ca³ych stóp. 

Zdarzaj¹ siê pacjenci, którym grozi ampu-

tacja koñczyn lub ich czêści. Chocia¿ 

niektórych uda³o nam siê ocaliæ od tych 

drastycznych operacji to niestety nie 

wszystkim mo¿emy pomóc. Wiêkszośæ 

z nich przysz³a do nas po prostu za późno. 

W odpowiednim czasie mo¿na zleciæ 

konkretne badania w laboratorium lub 

skierowaæ do odpowiedniego lekarza. 

Ostatnio przyszed³ pacjent z czarn¹ zmia-

n¹ pod paznokciem i okaza³o siê, ¿e to 

czerniak. Pacjent nie unikn¹³ amputacji, 

ale i tak dziêkowa³ za to, ¿e wykryliśmy t¹ 

zmianê w miarê wcześnie i ¿e mia³ ampu-

towany tylko jeden palec. Przypadków 

mo¿na by wymieniaæ wiele. Niektóre 

opisujemy na naszej stronie internetowej.

Jak udaje siê Panu pogodziæ wielo-
godzinn¹ pracê w gabinecie z ¿yciem 
rodzinnym?
Na razie siê to nie udaje :-) Uwielbiam 

zajmowaæ siê stopami, a wśród moich 

pacjentów czujê siê bardzo dobrze. Ci¹gle 

poszukujê nowych rozwi¹zañ i sposobów 

na pomoc pacjentom z bardzo trudnymi 

przypadkami. Zabiera mi to sporo wolne-

go czasu, ale nie ¿a³ujê. Podologia za-
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mieszka³a na dobre w moim sercu. Póki 

co na razie jestem kawalerem, wiêc nie 

muszê jeszcze myśleæ o obowi¹zkach 

w domu. Wiem, ¿e prêdzej czy później 

bêdê musia³ siê z tym zmierzyæ. Na pew-

no dam radê i bêdzie to dobra zmiana.

Czy czêsto siê Pan doszkala?
Uczê siê bez przerwy. W wolnym czasie 

czytam ró¿ne materia³y zwi¹zane z lecze-

niem stóp, przede wszystkim z zagranicy. 

Z fi rm¹ RUCK nadal mam kontakt i je¿d¿ê 

do Niemiec, jestem przecie¿ ich szkole-

niowcem na terenie Polski. Nauczyli mnie 

i zaufali, wiêc nie mam zamiaru tego 

zmarnowaæ. Firma RUCK jest dla mnie 

wzorem do naśladowania. Wszystkim 

¿yczê zobaczyæ szko³ê podologii RUCK od 

środka i porozmawiaæ z twórcami tej 

szko³y. Jestem pewny, ¿e ka¿dy bêdzie 

pod ogromnym, pozytywnym wra¿eniem.

Jak kszta³towa³a siê Pana droga pro-
wadz¹ca do w³aściciela dobrze pro-
speruj¹cego gabinetu?
W³aściwie opisa³em j¹ wy¿ej. Mogê tylko 

dodaæ, ¿e nie by³a „us³ana ró¿ami”. Wie-

le wyrzeczeñ, równie¿ osobistych. Chyba 

mia³em wiele szczêścia, ¿e na tej drodze 

spotka³em tak wielu dobrych ludzi, kom-

petentnych szkoleniowców, autorytetów 

i znawców z dziedziny podologii. Mam 

nadziejê kiedyś do nich do³¹czyæ. 

Dla pacjentów staram siê byæ uczynny 

i pomocny. Nigdy pazerny na pieni¹dze. 

Przede wszystkim chcê pomagaæ wszyst-

kim moim pacjentom tak dobrze jak 

tylko potrafi ê. Najlepsz¹ reklam¹ jest 
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zadowolony klient i pacjent. Bez zado-

wolonych pacjentów nie mia³bym mo¿-

liwości dalszego rozwoju. 

Dla swoich wspó³pracowników staram 

siê byæ dobrym nauczycielem. Traktujê 

ich po partnersku, ale wymagam zaan-

ga¿owania i kompetencji.

Mój gabinet jest wyposa¿ony w najlepszy 

sprzêt i narzêdzia. Korzystam ze spraw-

dzonych, skutecznych, najczêściej natu-

ralnych kosmetyków i preparatów do 

stóp. To ma wielkie znaczenie. Jest to 

czêści¹ mojej drogi, na której spotykam 

zadowolonych pacjentów. Dziêki temu 

mogê ich skutecznie chroniæ i dziêki temu 

zdobywamy nastêpnych pacjentów.

Nigdy nie by³em pazerny na pieni¹dze. 

Nie handlujê kosmetykami i stosujê raczej 

nisk¹ mar¿ê w odsprzeda¿y. Wartości¹ w 

cenie za zabieg jest moja / nasza wiedza. 

Ta jest stosownie wyceniona.

Myślê, ¿e nie tylko ja tak prosperujê. 

Jestem pewny, ¿e w Polsce jest mnóstwo 

dobrze prosperuj¹cych specjalistów. 

Tak¿e takich, od których móg³bym siê 

jeszcze du¿o nauczyæ.

Jakie s¹ Pana dalsze plany?
Hmm… planów to ja zawsze mia³em 

mnóstwo. Nie wszystkie mog³y siê ziściæ. 

Nie o wszystkich chcia³bym tu rozmawiaæ. 

Na pewno myślê o powiêkszeniu ilości 

gabinetów podologicznych i zatrudnieniu 

dodatkowego personelu. W zwi¹zku 

z tym za dwa, mo¿e trzy lata przeniosê 

siê do wiêkszego budynku. Wspó³pracu-

jê z niektórymi lekarzami i z nimi chcê byæ 

w jednym miejscu. Marzy mi siê coś 

w rodzaju ma³ej kliniki podologiczno-le-

karskiej. Zobaczymy, mo¿e siê uda.

Poza prac¹ w gabinecie, w jakiego 
typu przedsiêwziêciach bierze Pan 
udzia³ i jaki to ma wp³yw na Pana 
fi rmê?
W ramach umowy z fi rm¹ RUCK prze-

prowadzam szkolenia z ortonyksji i pro-

tetyki paznokci. Kontakt z osobami 

chc¹cymi poznaæ tajniki podologii spra-

wia mi wielk¹ przyjemnośæ. Dowiadujê 

siê czêsto o problemach i brakach wiedzy 

niektórych s³uchaczy. Staram siê to na-

tychmiast prostowaæ i t³umaczyæ. Zapra-

szam ich na praktyki do gabinetu, gdzie 

maj¹ mo¿liwośæ poznania wielu technik 

i sposobów terapii. Trudne sprawy i py-

tania muszê dog³êbnie przemyśleæ, 

a rozwi¹zanie zastosowaæ podczas zabie-

gu. W ten sposób równie¿ ja siê rozwi-

jam, a mój gabinet i moja za³oga zdoby-

wa wiêcej doświadczenia.

Poza tym udzielam siê te¿ trochê chary-

tatywnie, ale nie chcê tu za du¿o opowia-

daæ, proszê mnie z tego usprawiedliwiæ. 

Czy czuje siê Pan spe³niony zawodowo?
Absolutnie nie. Przez tak krótki czas osi¹-

gn¹³em wprawdzie wiele, przede wszyst-

kim dziêki uporczywemu d¹¿eniu do celu. 

Przede mn¹ jeszcze d³uga droga do po-

znania wszystkich tajników podologii. 

Nigdy nie stawia³em siê ponad innych 

specjalistów i nigdy nie zamierzam tego 

robiæ. Ceniê ka¿d¹ osobowośæ szczególnie 

zaś tych, od których mo¿na braæ przyk³ad 

i czegoś siê od nich nauczyæ. Zarówno 

zagranic¹ jak i w Polsce jest ich wielu. Chcê 

do nich kiedyś do³¹czyæ – taki jest mój cel 

i póki co nie zamierzam siê z tego wycofaæ.

Mam świadomośæ swojej wiedzy i z chê-

ci¹ podzielê siê ni¹ z tymi, którzy bêd¹ 

chcieli z niej skorzystaæ.

Dziêkujemy za rozmowê.

Dodatkowe informacje:
Gabinet Podologiczny
Jan Cyrulik
ul. Handlowa 1
44-240 ¯ory
Tel. 730 110 112
www.gabinet.podologiczny.pl


