
Ludwig Guttmann



Narodziny i rodzina
Sir Ludwig Guttmann urodził się w ortodoksyjnej 

rodzinie żydowskiej 3 lipca 1899 roku w Toszku. 

Akt urodzenia, zamieszczony obok sporządzony 

został w Urzędzie Stanu Cywilnego w Toszku trzy 

dni po jego narodzinach. Rodzice Ludwiga, 

Bernhard i Dorotha doczekali się jeszcze dwóch 

córek: Margarethe i Alice Ester. A sam Ludwig w 

1927 roku ożenił się z Elsą Samuel. Wraz z 

małżonką doczekali się dwójki dzieci: córki- Evy 

Loefflr oraz syna- Dennisa Guttmanna.



Miejsce zamieszkania Guttmanna z lat wczesnego dzieciństwa.

Dawny dom Guttmanna 

przy ul. Gliwickiej 34 - widok obecny



Dzieciństwo i lata młodzieńcze
W 1902 roku rodzina Guttmanna przeniosła się do Chorzowa, tam też zdał on w 1917 

roku maturę, a jeszcze będąc klasie maturalnej, podjął się pracy w charakterze 

wolontariusza w szpitalu górniczym, gdzie powierzono mu opiekę nad ofiarą ciężkiego 

wypadku górniczego. Ofiara doznała urazu kręgosłupa i została sparaliżowana. Ludwig 

sporządzając notatki o stanie zdrowia pacjenta usłyszał od jednego z nadzorujących  

słowa: “Nie kłopocz się nim, on i tak za kilka tygodni umrze”. I faktycznie po 5 

tygodniach pacjent zmarł. To wydarzenie wstrząsnęło młodym Ludwigiem i 

prawdopodobnie wpłynęło na jego decyzję dotyczącą dalszej drogi życiowej. 



Studia neurochirurgiczne
W 1918 roku Ludwig rozpoczął studia medyczne we Wrocławiu, a następnie w latach 

1919- 1924 studiował we Freiburgu. Studia ukończył w 1924 i ze względów finansowych 

przeniósł się z powrotem do Wrocławia. Tam kontynuował  studia pod kierunkiem 

światowej sławy neurologa Ostfrida Foerstera.



Pierwsza praca
W 1928 Guttmann podjął pracę jako neurochirurg w Hamburgu. Był też asystentem 

szefa tamtejszej chirurgii i miał zostać jego następcą. Gdy w 1933 r. w Niemczech 

zabroniono Żydom pełnienia kierowniczych pozycji w szpitalach, w których byli leczeni 

Niemcy, więc doktor nie mógł przejąć tej kliniki. Dlatego Ludwig Guttmann objął etat 

Dyrektora Medycznego Żydowskiego Szpitala we Wrocławiu. 

W nocy z 9 na 10 listopada 1938 r. podczas tzw. ,,nocy kryształowej” , kiedy żydowskie 

domy i miejsca pracy zostały zaatakowane przez nazistowskie bojówki, ponad 60 osób 

żydowskiej narodowości szukało schronienia w szpitalu kierowanym przez dr. 

Guttmanna. Dzięki jego pomocy, osoby te schroniły się w jego szpitalu, uniknęły 

wywózki do obozów koncentracyjnych. 

Legitymacja dr.  Ludwiga Guttmanna 

z czasów pracy na wrocławskim 

uniwersytecie



Ucieczka z Niemiec
Dr Guttmann był bardzo znanym i cenionym lekarzem, więc dygnitarze 

reżimu sami potajemnie korzystali z jego usług. W 1939 r. na polecenie 

ministra spraw zagranicznych Niemiec, Joachima von Ribbentropa, dr 

Guttmann udał się do Portugalii, aby udzielić pomocy lekarskiej 

przyjacielowi Antonio de Salazara u którego podejrzewano guza mózgu. W 

tej sytuacji doktor odpowiedział ,, Jakże mam udać w tą podróż, skoro 

zabraliście mi mój paszport”. Kolejnego dnia wszystko było przygotowane i 

Guttmann poleciał do Lizbony. W drodze powrotnej zatrzymał się w 

Londynie i spotkał się z osobami z Towarzystwa Ochrony Nauki i Nauczania. 

Od nich dowiedział się, że wiza dla jego rodziny jest już wysłana do Berlina z 

zaznaczeniem, że Guttmannowi oferowana jest praca badawcza w Szpitalu 

Radcliffe w Oxfordzie. Dr Ludwig Guttmann razem z żona i dwójką dzieci 

opuścili Niemcy 14 marca 1939 roku.
Eva Loeffer 

 córka Guttmanna

Dennis Guttmann

syn Guttmanna



Początki w Anglii
Początki w Anglii nie były dla doktora i jego rodziny łatwe, ponieważ Ludwig nie 

posiadał brytyjskich uprawnień do wykonywania zawodu lekarza. Natomiast dzięki 

wstawiennictwu wybitnego neurochirurga Hugha Cairnsa zaoferowano mu pracę 
badawczą w Radcliffe Infirmary - szpitalu w centrum Oxfordu, a później w  St Hugh’s 

College Military Hospital for Head Injuries. 

Radcliffe Infirmary 

 St Hugh’s College Military Hospital for Head Injuries 



Objęcie kierownictwa nad Centrum Urazów Kręgosłupa
W grudniu 1941 roku dr Guttmann opracował dla 

Rady ds. Badań Medycznych w Anglii raport, 

dotyczący leczenia i rehabilitacji pacjentów 

cierpiących na uszkodzenia kręgosłupa. W wyniku 

tego raportu w 1943 roku władze brytyjskie 

zadecydowały o utworzeniu nowego Centrum 

Urazów Kręgosłupa (Spinal Injury Center) w Stoke 

Mandeville Hospital i powierzyły dr. Guttmannowi 

zorganizowanie i kierowanie tą jednostką. Dr 

Guttmann przyjął propozycję, ale postawił warunki, 

które władze zaakceptowały: miał mieć pełną 
swobodę i niezależność przy stosowaniu własnych 

metod leczenia i rehabilitacji.  

Stoke Mandeville Hospital 

w Buckinghamshire (obecnie)



Nowy sposób leczenia
Nowe, innowacyjne podejście dr. Guttmanna do leczenia osób chorych na paraplegię 
polegało na założeniu, że 

● osób tych nie wolno skazywać na izolację, czy też powolną śmierć  
● osoby te mają , pomimo kalectwa, wrócić do społeczeństwa, pracować, płacić 

podatki, cieszyć się z życia

● mają uprawiać sport i rywalizować z innymi 

Wcześniej opiekę nad osobami chorymi na paraplegię, którą ciężko było nazwać 
leczeniem, uważano jedynie za prymitywną posługę medyczną. Takim pacjentom 

,,dawano” najwyżej 2 lata życia.

Dr Guttman nie tylko przedstawił nową koncepcję, ale z pasją wcielał ją w życie.



Dr Guttmann w trakcie ćwiczeń ze 

studentami w Stoke Mandeville Hospital



Początki zawodów sportowych dla niepełnosprawnych 
W dniu otwarcia XIV Igrzysk Olimpijskich 28 lipca 1948 roku w Londynie, doktor 

Ludwig zorganizował w Stoke Mandeville zawody sportowe dla ludzi na wózkach. W 

zawodach łuczniczych uczestniczyło 16 weteranów wojny. Było to niewątpliwie wielkie 

i przełomowe wydarzenie

Konkurencja w rzucie 

oszczepem,

Stoke Mandeville 



Spotkanie z Królową Elżbietą II
Ludwig Guttmann w 1966 roku przeszedł na emeryturę. W tym też roku Królowa 

Elżbieta II nadała mu tytuł szlachecki - Sir. Trzy lata później do użytku 

oddano nowy stadion na terenach przylegających do Stoke 

Mandeville Hospital. Jego uroczystego otwarcia dokonała

Królowa Elżbieta druga. Przy tej okazji zorganizowane zostały

zawody sportowe. A królowa mogła poznać niepełnosprawnych

atletów.

Dr Ludwig Guttmann towarzyszy 

Królowej przy otwarciu 

nowego Centrum Sportowego w 

1969 roku



Królowa Elżbieta II w 

obecności dr. Guttmanna 

wręcza 

puchar zwycięzcy 

zawodów sportowych

Dr Ludwig Guttmann (z prawej) wita Królową 
Elżbietę II podczas otwarcia nowego stadionu dla 

niepełnosprawnych atletów, na terenie 

przylegającym do  Stoke Mandeville Hospital, w 

pobliżu Aylesbury

Dr Ludwig Guttmann towarzyszy Królowej Elżbiecie II 

przy spotkaniu z grupą niepełnosprawnych na otwarciu



Pierwsza paraolimpiada
Takie zawody przeprowadzane były co roku i cieszyły się coraz większą popularnością, 
coraz więcej zawodników przyjeżdżało by brać udział w zawodach. Sprawą więc 

zainteresował  się Międzynarodowy  Komitet Olimpijski, który zdecydował, że zawody 

dla niepełnosprawnych powinny towarzyszyć Igrzyskom Olimpijskim.  

Zainaugurowano je w 1960 roku w Rzymie, bezpośrednio po Igrzyskach. W zawodach 

tych uczestniczyło 350 atletów (kobiet i mężczyzn) z 24 krajów.



Upamiętnienie
Ludwig Guttmann zmarł w 1980 roku wskutek ataku serca. 16 sierpnia 2012 roku miała 

miejsce światowa premiera filmu “The Best of Men” (“Najlepsi z najlepszych”). Dnia 24 

czerwca 2012 roku na stadionie w Stoke Mandeville, odsłonięto pomnik z brązu 

upamiętniający Sir Ludwiga Guttmanna. Odsłonięcia dokonali wspólnie, syn Dennis i 

córka Eva Loeffler. 

Dzieci Ludwiga Guttmanna przy jego pomniku 

Dr Ludwig Guttmann na znaczku 

rosyjskim z roku 2013 

z serii „Legendy Sportu”

Napis na pomniku

Ze wszystkich form niepełnosprawności, które 
mogą dotknąć człowieka, 

poważne uszkodzenie lub choroba rdzenia 
kręgowego są jednymi 

z najbardziej niszczycielskich dla ludzkiego losu. 



„Najlepsi z najlepszych”

reżyseria:

Tim WhitbyPod koniec II wojny światowej 
dr Guttmann przyjeżdża do 

angielskiego szpitala, gdzie spotyka 
cierpiących pacjentów, którzy wskutek 

odleżyn zaczynają gnić. Wchodząc 
w konflikt z personelem, walczy o ich

godny powrót do zdrowia i życia. 

CARA (Council for Assisting Refugee 

Academics) oraz 

Poppa Guttmann Trust wspólnie 

świętowali dorobek 

życia i dziedzictwo wielkiego 

Człowieka poprzez 

odsłonięcie  pomnika i przyjęcie w 

Izbie Lordów

Rob Brydon jako sierżant Wynn Bowen 
z Eddie Marsan jako dr Guttmann 

w 'The Best of Men’ 



Upamiętnienie w Toszku
W Toszku, czyli rodzinnym mieście Guttmanna co roku odbywają się rajdy jego 

imienia. Jego imieniem została również nazwana ulica w Toszku, a także odbyło się 
parę konferencji, które miejsce miały na toszeckim zamku, dotyczących jego osoby, na 

które przyjechali nawet goście ze Stoke Mandeville. Organizowane są także zawody 

sportowe “Integra” im. dr. Ludwiga Guttmanna.



Linki i źródła

● guttmann_pl_24_2_mini.pdf (skycms.com.pl)

● Zbiory prywatne i prezentacje Józefa Musieloka

● Grafika Google

● Najlepsi z najlepszych (2012) - Filmweb

● Rocznik Toszecki 2017

● https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Guttmann

● https://toszek.pl/4014/odbyl-sie-memorial-im-dr-ludwiga-guttmanna.html

https://toszek.skycms.com.pl/download/attachment/13700/guttmann_pl_24_2_mini.pdf
https://www.filmweb.pl/film/Najlepsi+z+najlepszych-2012-694604
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Guttmann
https://toszek.pl/4014/odbyl-sie-memorial-im-dr-ludwiga-guttmanna.html


DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
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Martyna WEIS i Paulina MIKOSZ


