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ur. 24 X 1901 w Grybowie 

zm. 25 II 1971 w Bochni 

Harcmistrzyni 

 

Olga Kordecka 

harcmistrzyni, komendantka śląskiej Chorągwi Harcerek od 1926 do IX 1927 r. 

 
 24 X 1901 r. w Grybowie. Od 10 roku życia przebywa w Przemyślu, dokąd przeniosła się 

z rodziną. Tam rozpoczęła naukę w seminarium nauczycielskim, w którym zdała maturę w 1920 r. 

Do ZHP wstępuje we wrześniu 1917 r. W czerwcu 1919 r. uzyskuje prawo prowadzenia 

drużyny. Po kursie instruktorskim w Zwierzyńcu (16.7.-16.8.1919) obejmuje pierwszą drużynę im. 

Tadeusza Kościuszki w Przemyślu, którą prowadzi do 1920 r., tj. do chwili wyjazdu na posadę 

nauczycielską. Od l sierpnia 1920 r. ro poczęła pracę nauczycielki w Odrowążu pow. Końskie. Potem 

przenosi się do Mroczkowa w tymże powiecie. 

W czasie wojny 1920 r. kieruje grupą harcerek w Ochotniczej Legii Obywatelskiej Kobiet, którą 

utworzono dla pilnowania obiektów w mieście wobec braku mężczyzn, którzy wyruszyli na wojnę. Po 

przyłączeniu Śląska do Macierzy w 1922 r. zgłasza się do pracy nauczycielskiej w Szopienicach-

Roździeniu. Wiąże się też od razu z Chorągwią Harcerek. Jest członkiem grupy instruktorskiej, na czele 

której stoi Komendantka, dhna Wanda Jordanówna. 

Wiosną 1926 r. Naczelnictwo ZHP powierzyło jej funkcję Komendantki Chorągwi Śląskiej, 

którą pełni do września 1927 r. Do 1936 r. jest członkiem Komendy Chorągwi jako przyboczna 

Komendantki. 

Prowadzi kursy kształcenia instruktorek w Glince, pow. żywiecki (1925) i Makowie 

Podhalańskim (1926). W latach późniejszych ogranicza się do pracy opiekuńczej w hufcu mysłowickim, 

do wybuchu wojny w 1939 r. 

Od tego czasu przebywa z rodziną w Bochni. W lutym 1941 r. podejmuje pracę nauczycielską 

w Kozłowie, następnie w Przysiece pow. Miechów. 

W czerwcu 1945 r. zgłasza się do pracy w Katowicach, gdzie mieszka aż do przejścia na 

emeryturę w 1968 r. Wraca do Bochni, gdzie umiera 25 lutego 1971 r. 

Rozpoczęte jeszcze przed wojną studia w Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych ukończyła 

w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach w 1951 r. 
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