
Jazłowiec – 
 
 jedna z najstarszych osad polskich na Podolu. Własność Buczackich 
(którzy po osiedleniu się w Jazłowcu przyjęli nazwisko Jazłowieckich), 
Radziwiłłów i Koniecpolskich. Miejsce urodzenia poety Kornela 
Ujejskiego, oraz - prawdopodobnie - miejsce śmierci i pochówku 
wybitnego kompozytora doby renesansu Mikołaja Gomółki urodzonego w 
Sandomierzu. W miasteczku do chwili obecnej znajduje się klasztor 
Sióstr Niepokalanek (założony w 1863 przez przybyłą z Rzymu bł. 
Marcelinę Darowską).  
 
W grudniu 1918 klasztor w Jazłowcu został zajęty przez wojska 
ukraińskie i zamieniony na więzienie dla internowanych Polaków. W lecie 
1919 w wąwozach w pobliżu Jazłowca odbyła się trzydniowa, zwycięska 
bitwa 14 Pułku Ułanów (utworzonego w Rosji z Polaków służących w 
armii carskiej) z wojskami ukraińskimi. Od dnia zwycięstwa - 11 lipca 
1919 pułk ten przyjął nazwę Ułanów Jazłowieckich.  
 
W Klasztorze Jazłowieckim przebywały: 
 
Bzowska Maria 1887/1888 (str. 193) 
 
MARIA  J.Bzowska (1870 - 1943) 
Córka Konstantego Euzebiusza i Marii z Łaskich ur. w Łątczynie. Wyszła 
za mąż w 1893 r. za Kazimierza Chelińskiego. Po śmierci męża i 
jedynego syna, Stanisława, wstąpiła w 1914r. do klasztoru SS. 
Niepokalanek w Jazłowcu. Była przełożoną klasztoru w Jarosławiu i 
Słonimiu, zostając później Siostrą Radną Matki Przełożanej w 
Szymanowie pod Warszawą. Nosiła imię klasztorne Siostra Władysława. 
Zmarła w czasie wojny w Szymanowie w 1943 r. i tam jest pochowana. 
 
Bzowska Janina w seminarium 1931/1921 (str. 203) 
 
JANINA J.Bzowska  (1914 - 1971) 
Córka Jana i Zofii z Krzyżanawskich, ur. 29 sierpnia w Tarnowie. 
Ukończyła Seminarium Gospodarcze u SS Niepokalanek w Jazłowcu. W 
1943 r. wyszła za mąż za Tadeusza Janotę Bzowskiego, syna Józefa z 
Bobrownik i Wandy z Poklewskich Koziełłów (ur. 1904 r.). W czasie 
wojny - wobec nieobecności brata Tytusa J. B., gospodarowała w jego 
zastępstwie w Borusowej, radząc sobie dzielnie we wszystkich, tak 
trudnych przecież w tym okresie sytuacjach. W okresie powojennym 
Janina i Tadeusz zamieszkali w Mościcach koło Tarnowa. Podczas, gdy 
Tadeusz, z racji pełnionej przez niego funkcji inspektora Lasów 



Państwowych, przebywał wiele poza domem, Janina wzięła na swe barki 
ciężar spraw związanych z prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci. 
Janina zmarła nagle w 1971 r. na skutek komplikacji go złamaniu stawu 
biodrowego. Pozostawiła męża, Tadeusza i troje dzieci: Tomasza, 
Marcina i Martę. 
 
W 14 pułku Ułanów Jazłowieckich we Lwowie służył Andrzej 
Kunachowicz Mąż Heleny 
 
HELENA J. Bzowska  (1897 - 1970) 
Córka Kazimierza i Wandy z Romerów urodzona w Drogini. W 1922r. 
wyszła za mąż za Andrzeja Kunachowicza, szwoleżera, kawalera orderu 
Virtuti Militari, syna Stanisława i Heleny Suskiej. Miała syna, Krzysztofa 
ur. w 1927r. w Toruniu mgr inż. elektronika, ożenionego z dr inż. Hanną 
Sławińską. Z małżeństwa tego jest dwoje dzieci Joanna, ur. 1967 i Paweł 
ur. w 1970 r. Córka Heleny, Teresa urodzona w 1925 r. mgr inż. leśnik, 
wyszła za mąż za Jerzego Skarżyńskiego. Z małżeństwa tego jest troje 
dzieci: Piotr, Zofia i Jan. 
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