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Dawid Goldman i Henryk Lederman 

 
Fragment pomnika powstańców w kwaterze nr 20 na Cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach, wymienione są nazwiska Dawida Goldmana i Henryka Ledermana. 

http://www.sztetl.org.pl/pl/image/54963/ 

Dawid Goldman i Henryk Lederman zostali uwolnieni 5 sierpnia 1944 r. z 
obozu „Gęsiówka” i zgłosili się do batalionu „Parasol” Armii Krajowej. Z 
ochotników śydów, którzy byli mechanikami i elektrykami, sformowano 
druŜynę obsługi czołgów. 

Oddali olbrzymie usługi jako przewodnicy kanałowi, gdyŜ znali kanały 
warszawskie z okresu, kiedy ukrywali się w nich po upadku powstania w 
getcie warszawskim. 

Henryk Lederman 

Henryk Lederman ps. Heniek (ur. ?, zm. najprawdopodobniej 5 września 
1944 w Warszawie) – podchorąŜy pochodzenia Ŝydowskiego, uczestnik 
powstania w getcie w 1943 i powstania warszawskiego w 1944 roku. 

5. dnia powstania warszawskiego został uwolniony z obozu "Gęsiówka" przez 
oddziały Armii Krajowej. Po wyswobodzeniu obozu grupę kilkunastu z 348 
uwolnionych więźniów pochodzenia Ŝydowskiego i zameldował porucznikowi 
Wacławowi Micucie gotowość oddziału Ŝydowskiego do boju: 

Panie poruczniku! SierŜant podchorąŜy Henryk Lederman melduje gotowość 
batalionu Ŝydowskiego do akcji. 

Został mechanikiem w plutonie pancernym dowodzonym przez por. Micutę.  

Potem słuŜył na Starym Mieście wraz z Dawidem Goldmanem (ps. "Gutek") 
jako łącznik kanałowy (znał wiele połączeń, gdyŜ uczestniczył w powstaniu w 
getcie). 

Później, jako ranny, znalazł się w szpitalu przy ul. Drewnianej na Powiślu. 
Tam teŜ zginął 5 września 1944, zamordowany przez Ŝołnierzy niemieckich. 

Odznaczony KrzyŜem Walecznych. 

Nazwisko Henryka Ledermana wyryte jest na Murze Pamięci w Muzeum 
Powstania Warszawskiego: kolumna: 181 pozycja: 28 
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Dawid Goldman 

Dawid Goldman ps. Gutek (ur. ?, zm. 14 września 1944 w Warszawie) – 
strzelec pochodzenia Ŝydowskiego, uczestnik powstania w getcie w 1943 i 
powstania warszawskiego w 1944. 

5. dnia powstania warszawskiego został uwolniony z obozu Gęsiówka przez 
oddziały Armii Krajowej. Po tym wydarzeniu wstąpił w szeregi batalionu 
Parasol i słuŜył w plutonie pancernym dowodzonym przez porucznika 
Wacława Micutę.  

Wkrótce, wraz z Henrykiem Ledermanem ps. Heniek, został przewodnikiem 
kanałowym w rejonie Starego Miasta. Znał wiele połączeń, gdyŜ podczas 
powstania w getcie warszawskim często był zmuszony poruszać się 
kanałami, a takŜe przenosił nimi broń lub Ŝywność. Po upadku walk w 1943 
aŜ do uwięzienia przez okupanta niemieckiego w Gęsiówce ukrywał się w 
kanałach. 

Dawid Goldman poległ 14 września 1944 pod ruinami Poselstwa Chińskiego 
na Czerniakowie. Wraz z nim zginął Józef Filar (ps. Filar, odzn. KW) i 
nieznany z nazwiska były więzień Gęsiówki, równieŜ Ŝołnierz plutonu 
pancernego, noszący pseudonim Kuba (odzn. KW). 

Nazwisko Dawida Goldmana wyryte jest na Murze Pamięci w Muzeum 
Powstania Warszawskiego kolumna: 178 pozycja: 15 
Pluton pancerny  

Dowództwo plutonu pancernego 

dowódca plutonu por. "Wacek" ["Wacek Brzoza"] Wacław Micuta 

zastępca por. "Rawicz" Eugeniusz Romański, † 16 IX ul. Okrąg 2 

II zastępca ppor. "Skorupka" Roman Padlewski, † 16 VIII ul. Krzywe Koło 

oficer techniczny por. "Zygmunt" Zygmunt Zbichorski 

mechanik "Lumeński" Jan Uniewski 

łączniczka "Iga" Halina Sejko-Degórska 

Załoga I czołgu - "Pudel"/"Magda" 

dowódca por."Wacek" ["Wacek Brzoza"] Wacław Micuta 

mechanik-kierowca ppor. "Ryk" Zdzisław Moszczeński 

radio-strzelec kpr. "Walek" Jan Zenka 

ładowniczy sierŜ. pchor. "Wiktor" ["Kadłubek"] Witold Bartnicki 

celowniczy sierŜ. pchor. "Bajan" Jan Myszkowski-Bagiński 

amunicyjny plut. pchor. "Jordan" Mieczysław Kijewski 

Załoga II czołgu - "WP" 

dowódca por. "Rawicz" Eugeniusz Romański, † 16 IX ul. Okrąg 2 

mechanik-kierowca ppor. "Tomek" Jerzy Misiewicz 

radio-strzelec kpr. "Pobóg" Marian Kwiecień, † 22 VIII Dworzec Gdański 

ładowniczy kpr. pchor. "Downar" Witold Ocepski 

celowniczy plut. pchor. "Dąbrowa" Jerzy Michalski 

amunicyjny kpr. pchor. "Kostrzewa" Zbigniew Ocepski, † 16 IX Okrąg 2 
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druŜyna techniczna 

mechanik 
pchor. "Heniek" Henryk Lederman, † 16 IX ul. Czerniakowska 
202  

mechanik strz. "Rysiek" Ryszard Sutka, † 13 IX Czerniakowska ZUS 

mechanik kpr. "Filar" NN, † 13 IX Poselstwo Chińskie 

mechanik kpr. "Kuba" NN, † 13 IX ul. KsiąŜęca 

mechanik kpr. "Kobus" NN, † 13 IX Poselstwo Chińskie 
 

Obsady obu czołgów nie były "sztywne", zmieniały się praktycznie kaŜdego dnia, w 
zaleŜności od doraźnych potrzeb. Wykaz nie obejmuje późniejszych składów plutonu 
pancernego, który pewną samodzielność organizacyjną zachował do końca walk na 
Czerniakowie. 

 
Fotografie 

 

Por. Wacław Micuta „Wacek” – dowódca plutonu pancernego 
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Zdjęcie czołgu "Magda" wykonane na ulicy Okopowej. Na zdjęciu: NN, NN, Jan Uniewski, 
"Jordan", "Bajan", "Walek", "Ryk", NN 

http://www.dws-xip.pl/PW/bron/zd56_1.jpg 
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Naprawa czołgu oznaczonego literami "WP. We włazie majster "Lumeński". 
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Pomnik powstańców w kwaterze nr 20 na Cmentarzu Wojskowym na 

Powązkach 
http://www.sztetl.org.pl/pl/image/54963/ 

 

Piśmiennictwo 
Edward Kossoy: śydzi w Powstaniu Warszawskim, 
http://www.zydziwpolsce.edu.pl/biblioteka/czytelnia/h_pw002.pdf str 6 - 7 
http://www.ramotowscy.pl/strona-Henryk_Lederman.asp 
http://www.info-pc.home.pl/whatfor/baza/pojazdy_w_powstaniu_panther.htm 
Andrzej M. Kobos: Wyzwolenie "Gęsiówki" w Powstaniu Warszawskim, 
Niepodległość i Pamięć 2/3 (4), 203-220, 1995 
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Niepodleglosc_i_Pamiec/Niepodleglosc_i
_Pamiec-r1995-t2-n3_(4)/Niepodleglosc_i_Pamiec-r1995-t2-n3_(4)-s203-
220/Niepodleglosc_i_Pamiec-r1995-t2-n3_(4)-s203-220.pdf 
http://www.info-pc.home.pl/whatfor/baza/pojazdy_w_powstaniu_panther.htm 
 

 


