Блажо Тодоровски - Чичето
Среда, 16 Јуни 2021 01:00

Блажо Тодоровски (13. IV 1902 - 16. VI 1943) е македонски комунист, учесник во
Народноослободителната борба (НОБ). По фашистичката окупација на Македонија се
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поврзал со комунисти од Кавадарци и станал член на КПЈ во летото 1941 година. Во
април 1943 година се приклучил на партизанските групи во Полошкиот манастир,
Кавадаречко, од кои бил формиран Тиквешкиот НОПО “Добри Даскалов“, каде што бил
назначен за заменик командант. Во јуни 1943 година. во борба против бугарските
окупаторски сили бил тешко ранет и по неколку дена починал. Во 1953 бил прогласен за
народен херој на Југославија

Блажо Тодоровски е роден на 13 април 1902 година во селото Ресава кај Кавадарци, во
сиромашно семејство. Уште како дете ја изгубил својата мајка и живеејќи во крајна
сиромаштија морал да чува стока. Кога пораснал, аргатувал таму каде што ќе нашол
работа, а најмногу во Кавадарци.

Во Кавадарци дошол во контакт со идеите на работничкото движење и Комунистичката
партија на Југославија. Така Блажо, кој израснал во сиромаштија, ги прифатил
комунистичките идеи и бил подготвен да се приклучи на партиската организација.
Првото политичко активирање го имал на изборите во 1938 година, агитирајќи за
опозицијата.

По аптлската војна во 1941 година и фашистичката окупација на Македонија, Блажо се
поврзал со комунисти од Кавадарци и се истакнал во собирањето на оружјето кое го
отфрлила кралската југословенска армија. После нападот на Германија на СССР, во
летото 1941 година, Блажо станал член на КПЈ.

Активностите на комитетот во Тиквеш честопати биле поврзани со селото и со
семејството на Блаже Тодоровски. Неговото село било познато по активностите на
народноослободителното движење во Македонија. Во текот на подготовките за
оружено востание, Блажо ги обиколувал тиквешките села во кои агитирал и ги
подготвувал да заминат во партизани.

Неговата активност се засилува на крајот на 1942 година и почетокот на 1943 година,
кога во селата Драдња и Ресава организирал илегално сместување на ранетите
партизани од одредот „Димитар Влахов“ и се грижел за нив. Кога бугарската полиција
успеала да ги пронајде скривалиштата на ранетите партизани, Блажо морал да замине
во илегала..
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Во април 1943 година, Блажо се приклучил на партизанските групи во Полошкиот
манастир, Кавадаречко, од кои бил формиран Тиквешкиот НОПО “Добри Даскалов“, Во
мај 1943 година бил назначен за заменик командант и во Тиквешко бил познат како
добриот чичко Блажо.

Блажо Чичето се истакнал во борбите кај Бојанчишта, Драдња и Гарниково. Но, на 16
јуни 1943 година, тој бил тешко ранет во борбите кај местото Ножот. Чичето тргнал со
десетина партизани во напад за да ги разбие бугарските редови и да му овозможи
пробој на својот одред. Меѓутоа при пробојот бил тешко ранет и по неколку дена носен
од своите другари, тој им подлегнал на раните

Блажо Тодоровски – Чичето бил прогласен за народен херој на Југославија на 11
октомври 1953 година.
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