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        (Серијата "Сеќавања"  се      
реализира во соработка 

со Ташко Јованов)

НАГРАДЕНА СО ОРДЕН НАГРАДЕНА СО ОРДЕН 
ЗА ХЕРОЈСТВО ОД ДАГЗА ХЕРОЈСТВО ОД ДАГ

Шенка била учесник 
на Конгресот во Нивици. 
Таму се сретнала со Томе 
Јарев, за кого пишувавме 
во минатиот број. Тие се 
договориле да стапат во 
брак доколку останат живи. 
Желбата им се остварила 
во Ташкент.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

ПРЕЖИВЕАНИТЕ БОРЦИ ОД ПРЕЖИВЕАНИТЕ БОРЦИ ОД 
ГРАЃАНСКАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА:ГРАЃАНСКАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА:
ПОЛИКСЕНА (ШЕНКА) МИШЕВАПОЛИКСЕНА (ШЕНКА) МИШЕВА

вици. Таму се сретнала со Томе Јарев, за 
кого пишувавме во минатиот број. Тие се 
договориле да стапат во брак доколку 
останат живи. По враќањето од Кон гре-
сот, Шенка заедно со останатите борци 

била наградена со орден за херојство од 
ДАГ. Во партизанскиот весник, кој во тоа 
време излегувал во Грција, биле опишани 
подвизите на Грамос на тогашните "сла-
вомакедонци", а пишувало и за наградата 

на Шенка. Но, радоста на Шенка не била 
долга, по два дена била тешко ранета во 
главата и префрлена во болница во Кор-
ча, потоа во Елбасан. По закрепнувањето 
на раните доброволно се пријавила како 
медицинска сестра да им помага на ра-
нетите борци. Тоа го работела сè до по-
разот на војната. Како сестра таа им по-
магала и на ранетите борци на бро дот, кој 
требало да замине во Русија. По девет дена 
пристигнала на црноморското прис та ниш-
те Фоти, а оттаму со воз тргнала за Таш-
кент. По пристигнувањето таму ги смес-
тиле во партизанска населба. По 15 дена 
Русите организирале бригада од 30 де-
војки, односно партизанки. Во меѓувреме 
дознала и дека Томе Јарев е во Ташкент, 
се сретнале и на 31.12.1949 година склу-
чиле партизански брак. Шенка дошла кај 
Томе во гратчето Чирчик и се вработила 
во истата фабрика каде што работел Томе. 
Подоцна работела како медицинска сес-
тра во 20. поликлиника во Брза по мош. 
Таму останала на работа сè  до 6.1.1966 
година, кога заедно со семејството дош-
ле во тогашна Југославија. Како воен ин-
валид се пензионирала во Скопје.од бригадата заминала на Грамос. Таа се 

потсетува на борбите во гратчето Присо-
њани и на тоа како херојски се борела и 
заробила седум монархофашисти, кои ги 
спровела во штабот. За херојскиот настап 

Поликсена (Шенка) Мишева е ро де-
на на 29 јуни 1931 година село Па-
тиле. Двете одделенија од основ-

ното училиште ги завршила во родното 
село, а трето и четврто одделение во Би-
тола. Кога имала 15 години починала неј-
зината мајка. Татко й бил голем активист, 
комунист од 1926 година. Бил и трговец, 
имал голем имот и две куќи, а поседувал 
и кафеана и бакалница. Учествувал во 
Грчко-италијанската војна во 1940-1941 
го дина. Во 1945 година бил уапсен од 
монархофашистите и испратен на ос тро-
вите во Егејско Море. Шенка имала двај-
ца браќа, постариот Ристо и помалиот Ва-
сил. Нејзиниот поголем брат запеал една 
македонска песна и поради тоа тол ку го 
истепале  што неколку дена не можел да 
стане од постела. По заздравувањето на 
раните, тој й рекол на сестра му дека веќе 
не може да трпи да го малтретираат мо-
нархофашистите и во 1947 година зами-
 нал во партизани. Служел на Вичо во ди-
верзантската единица. Во тоа време завр-
шил и офицерска школа за диверзанти. 
Бил многу активен. Често пати доаѓал со 
својата група за да врши мобилизација на 
нови борци. При една таква акција во 
август 1947 година го минирал патот каде 
што била лоцирана полицијата. Откако 
татко им се вратил од интернација и 
дознал за случувањата, ги зел Шенка и 
Васил со себе во партизани. Нив ги ис-
пратиле на обука за партизанско војува-
ње во селото Герман, Преспанско, каде 
престојувале околу 40 дена, по што Шен-
ка ја распоредиле во 108. бригада, а Ва-
сил во 14. бригада. Шенка учествувала во 
многу борби. Таа ја потенцира борбата во 
местото Малимади, а во битката за Лерин 
во февруари 1948 година била ранета во 
раката. Исто така, бил ранет и нејзиниот 
помал брат Васил, а поголемиот брат за-
гинал во селото Арменско. По ранува ње-
то Шенка била префрлена во партизан-
ската болница, а Васил кој бил тешко ра -
нет во ногата го испратиле на лекување 
во Полска, каде останал до крајот на вој-
ната. Таму завршил медицински факултет. 
По завршувањето на војната и таткото на 
Шенка го испратиле во Полска, каде ос-
танал 15 години, по што се вратил во 
Скопје и починал на 74-годишна возраст. 
Шенка била учесник на Конгресот во Ни-


