
РЫЛЕЕЎ МІХАІЛ МІКАЛАЕВІЧ 
 

Нарадзіўся ў 1916 годзе ў пас. Усвиж-Бук Талачынскага раёна. Вайна 

заспела яго ў складзе 254-га асобнага зенітнага артылерыйскага дывізіёна, які 

дыслакаваўся ва Ўкраіне ў горадзе Казаціне. Да таго часу Рылееў М.М. 

праслужыў ужо тры гады, стаў старэйшым сяржантам, старшыной роты. Дывізіён знаходзіўся 

ў летніх лагерах, калі раніцай 22 чэрвеня 1941 года  ўсіх паднялі па трывозе. Распараджэннем 

камандавання дывізіён стаў на прыкрыццё чыгуначнай станцыі горада Казаціна. Затым 

перадыслакаваліся на левы бераг Дняпра і прыкрылі ад удараў авіяцыі станцыю. Падчас 

адчайнай бітвы Паўднёва-Заходні фронт апынуўся ў атачэнні. Немцы ўзялі Кіеў.  Дывізіён 

распачаў некалькі арганізаваных спробаў прарвацца на ўсход, але зрабіць гэта не ўдалося. У 

канцы кастрычніка камандаванне вырашыла, што настаў час выбірацца з акружэння групамі, 

хто як зможа. З вялікімі цяжкасцямі дабраліся да шырокай ракі Сула. Так, групай, 

падтрымліваючы адзін аднаго, байцы выслізнулі з акружэння, дабраліся да мястэчка Драбнянка Гомельскай вобласці. 

Правей Гомеля пераплылі на лодцы праз раку Сож. У снежні дабраліся да мястэчка Ўсвяты, дзе размяшчаліся часткі 

чацвёртай ударнай арміі. Вайсковыя контрвыведнікі завяршылі нядоўгую праверку і сказалі, што ёсць загад Сталіна 

накіроўваць у тыл ворага падрыхтаваных і здольных людзей. А праз некалькі дзён у штабе паведамілі, што з 

Гарадоцкага раёна Віцебскай вобласці прыйшла група партызан для сувязі. У канцы студзеня байцы прыбылі ў 

Гарадоцкі раён, у вёску Зайкава, дзе размяшчалася група падпольшчыкаў з раённага актыву. Узначальваў яе Дзячкоў 

Міхаіл Іванавіч, які стаў крыху пазней камандзірам партызанскага атрада, а потым і брыгады. 

Па матэрыялах членаў краязнаўчага гуртка Усвіжбуцкай сярэдняй школы, прадастаўленых у рэдакцыю газеты 

«Наша Талачыншчына». Вялікую дапамогу ў іх апрацоўцы і падрыхтоўцы да друку аказала вучаніца 10 класа Анастасія 

Ляўша. 
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