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חברינו דאגו להביא כיבוד וחברינו , 20:00-20:30התחיל במפגש חברים בין השעות המפגש 

בחלק האמנותי הופיעו הזמרת , לאחר מכן נכנסנו אל תוך האולם. היטיבו ליבם באוכל ושתיה

חמוטל עתריה ובנה הפסנתרן גוני עתריה שהתנדבו לכבד את האירוע ואת האורחת בהופעה  

.ללא תמורה כספית והגיעו אלינו מרמות נפתלי שבגליל העליון

אומותחסידתליקרתנוחםחיבוקולתתכבודלחלוקכדיהיוםכאןהתכנסנו,יקריםחברים

.מבילגוראיי.רנקמיקולסקידנוטההעולם

כיאםתודהוהבעתהוקרהשלמעשהולעשותימיםלמספראלינואותהלהביאהחלום

להוציאוהחלטנומותנייםשינסנובילגוראיייוצאיארגוןכחבריאנוכאשרהתגשםהתמהמה

.הפועלאלהכוחמןאותו

ללאמתבצעהיהלאשהדברפניםלשתימשתמעתשאינהבצורהלכםלומרבזאתמבקשאני

מילכללבמקרבתודה,זאתלמטרהשהועדנולקרןכספיתתרומהוהרמתחברינוהתגייסות

העלהמעשהאתעשוומשפחתהשדנוטהלאחרשנהששבעיםהבנהומתוךשלםבלבשתרם

הזמןהגיע,עצמםחייהםסיכוןתוך,יהודיותנפשותחמשהצלתשלוהאציליהאמיץ,אנושי

.לנוויקרהמאתנוחלקשהיאלהונראהאלינושנביאהבכךלהשנודה

.רנקמיקולסקידנוטהיקירתנואתלבמהלהזמיןבזאתמתכבדאני,ורבותיגבירותי



ששמעושברגע.עתריהגוניובנהעתריהחמוטלהזמרתלידידתיגםלהודותהזדמנותזאת

הערבאת.תמורהללאהערבשלהאמנותיהחלקאתלתרוםעצמםאתהציעוהזההערבעל

במחיאותשלהםהמחווהאתלהעריךנדעשכולנובטוחואני,שיריםבארבעהיפתחוהם

.כפיים

סיפוראתגםכך,"מצרייםיציאתמעשהאתלספראנומצוויםודורדורבכל"הפרפרזהלפי

זאתפרסמנוואף,שונותבהזדמנויותכברזאתסיפרתישבעבריודעאני.ההצלהמעשה

מאותםבמחילהולכן,משובחזההריהמרבהכלאבל,האינטרנטובאתרשלנוהעדכוןבדפי

בשלב].זאתשמעושלאאותםלטובתשובזאתלספררשותםאתאבקשזאתשמעושכבר

[דנוטהשלסיפורהאתשובישראלסיפרזה

:המיקולסקיםי"עשהוחבאוהנפשותשמות

פרייברג[ה]פרל

רוזנבוייםחיים

רוזנבוייםציוןבן

רבקהויינברג

מלכהוקסליכט

:דנוטהאלבאנגליתישראלפנהזהבשלב

עםרוזנבוייםחיים.היוםחילאכברהניצוליםמביןשאישלמדנמצאתישערכתימבדיקות

וילדיושאשתורוזנבוייםציוןבן.בקרבונהרגפולניהרוסילצבאהתגייסמהמסתוריציאתו

ילדיםיותרהביאלא,בגבעתייםגרהיההוא,מחדשוהתחתןלישראלהגיע,בשואהנספו

.ב"בארהנעלמומלכהשלועקבותיה,כשנהלפנילעולמההלכהרבקהויינברג.ונפטרלעולם

באתראותנושמצאצעירבחוראליהתקשרלאחרונהממש:עבורךהפתעהליישאבל

פרייברגפרלהשלנכדהאני"והוסיףאמירקניגבשםהזדהההוא,שלנוהאינטרנט

מיקולסקישלבבונקרשהסתתרה



"?כאןנמצאלאהואלמהאז":וצעקהדנוטהלדברייהתפרצהכאן

:ואמרתידנוטהשלשאלתהאתשמעתילאכאילובדבריילהמשיךהחלטתיזהבשלב

שניעלליסיפרהוא,ילדיהגורלומהסבתושלבגורלהעלהמההצעירהבחוראתשאלתי

רוצהואני[הניצולותאחתהיאאף]ויינברגרבקהשלבנהעםוגםאתםקשריצרתי,ילדיה

10לפנישנפטרהפרלהשלבניהדודוקניגיעקבקניג:אחיםשני,דנוטה,בפנייךלהציג

מהםומבקש,שנהלפניבערךשנפטרהויינברגרבקהשלבנהמשהגולדשמידטואתשנים

.[מושלמתהייתהדנוטהשלההפתעה].משפחתםבניעםלבמהשיעלו

:עלולבמה

משהגולדשמידט

דודקניג

יעקבקניג

.ואחיואביוגריםהיכןליוסיפראותנושגילההואיעקבשלבנואמירקניג

לעיניהבמהעלרבההתרגשותהתחוללהארוכותדקותולמשךלבמהעלוהניצוליםבני]

.[באולםהקהל

לדנוטהאון-ברישראלשערךבראיוןהערבהמשיך,ושירהמוסיקהקטעיכמהלאחר,בהמשך

.לועדיםשהיוומהמעמדמתשובותיהנרגשהיהבאולםוהקהל



[Translated by Daphna Brafman]

We got together and began by mingling and enjoying each other and the delicious food
our friends brought, after which we all entered the meeting hall. The evening began
with the beautiful performance of the singer Hamotal Ataria who was accompanied by
her talented son by the piano. The two performed voluntarily and came all the way from
the upper Galilee. The evening was lead by Israel Bar-On.

Dear Friends, we are gathered here today to honor and embrace our dear Righteous
among Nations Danuta Mikulska Renk from the town of Bilgoraj. The dream to bring her
to us for few days as a gesture of honor and appreciation, although tarried, materialized
when we as members of the Bilgoraj organization buckled down and have decided to
carry out this mission.
I would like to emphasize that this wouldn't have been accomplished without our
members financial recruitment for a fund we have dedicated for this purpose. We are
grateful for all who wholeheartedly contributed with the understanding that seventy
years after Danuta and her family did this superhuman, noble and brave deed of saving
five Jewish souls, while endangering their own life, it's time we thank her by bringing
her to us and showing her that she is a part of us and dear to our hearts.



Ladies and gentlemen, I am honored to invite our dear Danuta Mikulska Renk to the front.
This is also an opportunity to thank my friend the singer Hamutal Ataria and her son
Gonnie Ataria who, when heard about this evening, volunteered to perform. They will open
the evening with four songs, and I am sure we'll appreciate their noble gesture and enjoy
their music.
According to the paraphrase "in every generation we are commanded to tell of the exodus
from Egypt", so is the story of the rescue. I know that I have already told it in the past on
various occasions, and also in our newsletter and website, but, all the more the merrier, so I
ask those who have already heard it to allow me to tell it again for those unfamiliar with it
(at this point, Israel is telling Danuta's story again).

Names of persons hidden by the Mikulskis:
Perl(a) Freiberg
Chaim Rosenboim
Bentzion Rosenboim
Rivka Weinberg
Malka Wakslicht

At this point, Israel is approaching Danuta in English.
From searches I have made, I have learned that none of the survivors live today. Upon his
exit from hiding, Chaim Rosenboim joined the Polish Red Army and was killed in the
battlefield. Bentzion Rosenboim, whose wife and children perished in the holocaust,
arrived in Israel and remarried. He lived in Givatayim, never had other children, and passed
away. Rivka Weinberg passed away about a year ago, and Malka's where about somewhere
in the United states is unknown.



But I have a surprise for you. Just recently, a young man who found us in the internet, who
telephoned me, identified himself as Amir Kenig, and said, "I am the grandson of Perla
Freiberg who was hiding at the Mikulski's bunker".

At this point, Danuta interrupted and shouted: "Then why isn't he here?“

I decided to continue as if I didn't hear Danuta's question, and said: I asked the young man
whatever happened to his grandmother and her children. He told me of her two children. I
have contacted them and also Rivka Weinberg's son (also one of the survivors), and I
would like to introduce to you, Danuta, two brothers, Yaakov Kenig and David Kenig, the
sons of Perla who passed away ten years ago, and Moshe Goldshmidt, son of Rivka
Weinberg who passed away about a year ago, and ask them to come forward with their
family members (Danuta's surprise was perfect).
Those coming forward were:
Moshe Goldshmidt
David Kenig
Yaakov Kenig
Amir Kenig, Yaakov's son who have found us and told us where his father and brother live.
The survivors' sons came forward to a very exciting meeting with Danuta in front of the
audience.

Later, following more music, Israel continued interviewing Danuta and the audience was
moved by her answers and the event



Danutaדנוטה עם אריה ברגר וחברתו         with Arie Berger and his freind



Rachel Shynsingerזוננברגוהזוג שיינזינגררחל  and the Zonnbergs



Arieאריה ברגר  וברוך זמר     Berger and  Baruch Zemmer



Danuta, Ilanaאריה ברגר  וברוך זמר    , זוננברגאילנה , דנוטה Zonenberg, Arie Berger and  Baruch Zemmer



Dafnaדפנה ברפמן Brafman



Dafnaזילברצוויגדפנה ברפמן עם הנקה  Brafman and Hanka Zilberzwig



Rinaודנוטהויינברגררינה  Winberger and Danuta



Rinaודנוטהויינברגררינה  Winberger and Danuta



Rivkaaרבקה ניב ונעמי טנא Niv and Naomi Tenne



Zviצבי וזינה ברמן and Zinna Berman         



Miriam Gal and Ilanaזוננברגמרים גל ואילנה  Zonenberg



Hindaומלכה מינץ   בייזרהינדה  Bayzer and Malka Mintz



David Brenerדוד ברנר



David Brenerדוד ברנר



Ester Eylam Shpitalnik , her daughter Iritבתה עירית עילם  ורבקה ניב , שפיטלניקאסתר עילם  Eylam  and Rivka Niv



Yaakov Kenigיעקב קניג וגיסתו צביה קניג        and his sister-in-law Zvia Kenig



אחיו דוד קניג ואשתו צביה  , יעקב  אשתו אילנה ובנו עמיר[ ל"פרלה ז]ילדי הניצולה 
Children of  a the Mikulsky survivors  [Perla R.I.P] Yaakov Kenig his wife Ilana, his son Amir His brother David Kenig and his wife  Zvia



Eli Gal [Zaltzman][     זלצמן]אלי גל 



Hanniמימין שמיל טנא       , חני גנני עם רבקה ניב Ganani with Rivka Niv’ and Shmil Tenne.   



Shmilמאחור משה ניב   ,  שמיל טנא  Tenne, in the back Moshe Niv



Amaliaעמליה מידובניק ורבקה ניב     Midovnik and Rivka Niv



Moshe Peck, Aviואחותו עירית קפלן       אובליגנהרץאבי , משה פך Obligenharz and his sister Irit Kaplan



Heniaודנוטה[ אשתו של שמוליק]הניה עצמון  Atzmon and Danuta



           Moshe Peck [in the back] his daughter Mira Rom and his son Eli Peckבתו מירה רום ובנו אלי פך  [ מאחור]משה פך 



 Moshe Peckמשה פך    



 Moshe Peckמשה פך    



Shalem[ זורי]שלם אורלי בת שרה אבינון ועזרא  Orli dawter of Sara Avinun and Ezrah [Zory]            



Shynwaldזאב  מאחוריו רחל בינוסוביץ  שיינוולד Zeev, Rachel Binosowitz



Sabina Sara Moshel, Baruch Zemmerשרה מושל מימינה ברוך זמר ומאחור יהודה רז           סבינה an behind Yehuda Raz



 ,Dr. Sabina Sara Moshelשרה מושל    סבינהר "ד



Yehuditיהודית רז  ונעמי טנא          Raz and Naomi Tenne



Mira Rom and Danutaודנוטהמירה רום 



Hani  Ganani, Zilaויינברגרורינה [ מקנדה]צילה מנה , חני גנני Mana [from Canada] and Rina Winberger



Moshe Peck his daughter Mira Rom and Danutaודנוטהמשה פך בתו מירה רום 



Carmela Rothכרמלה רוט אחות של שמוליק עצמון  



Zehava Bar-On and Yali Bar-on [Israel bar-On wife and daughter] and Mr. Zonnenbergזוננברגומר [ און-אשתו ובתו של ישראל בר]און -ברויאליאון -זהבה בר



Moshe Peck and Israel Bar-On’sיאליאון -משה פך ובתו  של ישראל בר daughter Yali



יאליאון -משה פך ובתו  של ישראל בר

Moshe Peck and Israel Bar-On’s daughter Yali



Hani  Ganani, Yehuda Razיהודה רז ואורלי שלם         , חני גנני and Orli Shalem



Hani  Ganani, Yehuda Razדוד קניג ואורלי שלם         , יהודה רז, חני גנני David Kenig and Orli Shalem



Pinhasויינברגרפנחס שובל ורינה  Shoval and Rina Winberger



Tow Brothers:  Zeevופנחס שובל           שיינוולדשני האחים זאב  Shynwald and Pinhas Shoval



Elishevaצילה מנה ורחל בינוסוביץ    , מנדלביץאלישבע  Mendelowitz, Zilla Mana and Rachel Binosowitz



גולדשמידט משה והאחים דוד ויעקב קניג  :  בני הניצולים פוגשים לראשונה את דנוטה: שיאו של הערב
The highlight of the evening: first meeting of the survivors Children with dnuta: brothers David and Jacob Kenig, Moshe Goldschmidt



גולדשמידט משה דוד קניג והנכד עמיר קניג  :  בני הניצולים פוגשים לראשונה את דנוטה: שיאו של הערב
The highlight of the evening: first meeting of the survivors Children with dnuta: David Kenig, grandchild  Amir , Moshe Goldschmidt



גולדשמידט משה והאחים דוד ויעקב קניג  והנכד עמיר:  בני הניצולים פוגשים לראשונה את דנוטה: שיאו של הערב
Highlight of the evening: first meeting of the survivors Children with dnuta: brothers David and Jacob Kenig, Amir, Moshe Goldschmidt



גולדשמידט משה ויעקב קניג  ובנו עמיר:  בני הניצולים פוגשים לראשונה את דנוטה: שיאו של הערב
The highlight of the evening: first meeting of the survivors Children with dnuta: Jacob Kenig, His son Amir and Moshe Goldschmidt



גולדשמידט משה והאחים דוד ויעקב קניג  והנכד עמיר:  בני הניצולים פוגשים לראשונה את דנוטה: שיאו של הערב
Highlight of the evening: first meeting of the survivors Children with dnuta: brothers David and Jacob Kenig, Amir, Moshe Goldschmidt



Singer Hamutalזמרת חמוטל עתריה ובנה גוני     Ataria and her son Gunni



Singer Hamutalזמרת חמוטל עתריה ובנה גוני     Ataria and her son Gunni



























Singer Hamutalזמרת חמוטל עתריה ובנה גוני  מסיימים את האירוע               Ataria and her son Gunni Ending the event 







Families of the survivors and the guests find it difficult to say goodbye to Danutaמשפחות הניצולים והאורחים מתקשים להיפרד מדנוטה 



Families of the survivors and the guests find it difficult to say goodbye to Danutaמשפחות הניצולים והאורחים מתקשים להיפרד מדנוטה 



Families of the survivors and the guests find it difficult to say goodbye to Danutaמשפחות הניצולים והאורחים מתקשים להיפרד מדנוטה 



Families of the survivors and the guests find it difficult to say goodbye to Danutaמשפחות הניצולים והאורחים מתקשים להיפרד מדנוטה 



Families of the survivors and the guests find it difficult to say goodbye to Danutaמשפחות הניצולים והאורחים מתקשים להיפרד מדנוטה 



Families of the survivors and the guests find it difficult to say goodbye to Danutaמשפחות הניצולים והאורחים מתקשים להיפרד מדנוטה 



VIPהטיפול,הבוקרשלהמוקדמותבשעותגוריון-בןהתעופהלשדהדנוטהאתליווינו
הנוסעיםבאולםצמודליווילהשימתיןדאגנומראש.ממנההפרידהאתגםכלללהשהענקנו

ללאכירטוסלהשעשההמלווהאליהצמודהיהמכאן.הבידוקלאחרממנהנפרדתי,היוצאים

והסיע[חשמלירכב]buggyעלאותההעלה,הדרכוניםבביקורתאותההעביר,בתורעמידה

.המטוסלפתחעדאותה

Early in the morning we brought Danuta to Ben-Gurion Airport. the VIP treatment
included also the farewell. We arranged it in advance with El-Al airlines that a
delegate of the company will wait for her at the departure section. He escorted her
to the security inspection. To the check in without waiting in line, to the passport
control, then drove her with an electric buggy to the exit gate to the airplane.



Escorted  by an El-Al delegate up to the plane port gateעל עד לשער היציאה למטוס -ליווי צמוד של איש אל


