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Scope and content of collection 
Selected records of the Provinzialverwaltung Oberschlesien in Kattowitz (Provincial Government of the 
Upper Silesia in Katowice) relating to the region of two regencies: Regierung Kattowitz and Regierung 
Oppeln. Consists of correspondence, reports, bills, photographs, newspaper clippings and schedules for 
trainings. Records relate to organizational and general matters of the Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiter-Partei (NSDAP) and Hitler-Jugend parties on these territories. Included are lists of members of 
the Hitler Jugend organization. 
 
 
Administrative Information  
 
Restrictions on access:  No restrictions on access. 
 
Restrictions on reproduction and use:  Reproduction of more than 100 pages of copies of documents 

for researchers or other institutions requires a written permission of the General Director of the 
State Archives of the Republic of Poland. Publication of more than 10 complete documents in an 
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individual work requires the written authorization of the General Director. The Museum may 
not publish any archival material obtained from the General Director, including specific archives 
under his control, on the Internet, the World Wide Web, or any other publicly accessible on-line 
network without the written permission of the General Director. Citation of the materials in any 
publication must refer to the Museum and the Polish State Archives and must include the name 
of the archival group and catalogue number of the originals. 

 
Preferred citation:  Preferred citation for USHMM archival collections; consult the USHMM website 

for guidance. 
 
Acquisition information:  Source of acquisition is the Archiwum Państwowe w Katowicach, 

Poland, Sygn. 118. The United States Holocaust Memorial Museum Archives received the filmed 
collection via the United States Holocaust Memorial Museum International Archival Programs 
Division in March 2018. 

 
Existence and location of originals: Archiwum Państwowe w Katowicach 
 
Processing history: Processed by Aleksandra Borecka, 2018. Finding aid formatted by Tia Smith, 2018. 
 
Historical Note 
Po zajęciu polskiego Górnego Śląska przez Niemców, władzę ustawodawczą i wykonawczą na tym 

terenie wykonywał "Chef der Zivilverwaltung - Grenzschutz-Abschnitts-Kommando". Trwała ona 
od 4 września do 26 października 1939 roku. W dniu 26 października 1939 roku została 
utworzona Rejencja Katowicka, która od 1 kwietnia 1940 roku został powiększona o miasta 
wydzielone Bytom, Gliwice i Zabrze oraz powiaty bytomski i gliwicki z niemieckiego Górnego 
Śląska. 1 lutego 1941 roku utworzono okręg (Gau) i prowincję (Provinz) Górny Śląsk, którymi 
kierował, jako władza polityczna, (Gauleiter) i państwowa (Oberpräsident) Fritz Bracht.  

 
Oddzielny związek prowincjonalny dla Górnego Śląska powstał 1 kwietnia 1942 roku. Do tego 
czasu samorząd na Górnym Śląsku sprawował zarząd prowincjonalny we Wrocławiu. Od 1 
kwietnia 1942 roku Górny Śląsk posiadał więc własny zarząd prowincjonalny z siedzibą w 
Katowicach. Górny Śląsk posiadał już prawa prowincji na podstawie ustawy pruskiej z 14 
października 1919 roku. W związku z podziałem (między Polskę i Niemcy) Górny Śląsk stracił 
samodzielność - prowincje Górny i Dolny Śląsk zostały połączone. Miało to miejsce w 1934 roku, 
po dojściu Hitlera do władzy. 

 
Zarząd Prowincjonalny Górnego Śląska obejmował swą działalnością tereny dwóch rejencji: 
katowickiej i opolskiej. W skład ich wchodziły z rejencji katowickiej miasta wydzielone Bytom, 
Chorzów, Gliwice, Katowice, Sosnowiec i Zabrze oraz powiaty: będziński, bielski, bytomski, 
chrzanowski, cieszyński, gliwicki, katowicki, olkuski, pszczyński, rybnicki, tarnogórski, toszecki i 
żywiecki - z rejencji opolskiej miasta wydzielone Nysa, Opole i Racibórz oraz powiaty: 
blachownicki, głubczycki, grotkowski, kluczborski, kozielski, oleski, opolski, prudnicki, raciborski, 
strzelecki i zawierciański.  

 
Na czele Zarządu Prowincjonalnego stał nadprezydent, który jednoczył w swoim ręku 
administrację samorządową z państwową oraz był najwyższą władzą polityczną prowincji - tzw. 
kierownikiem okręgu. Zastępcą nadprezydenta w sprawach samorządowych był starosta 
krajowy, nazywany również dyrektorem krajowym. Organem doradczym nadprezydenta była 



Page 3 
 

rada prowincjonalna. Oprócz nadprezydenta w skład rady wchodzili z urzędu mieszkający w 
prowincji radcy stanu, prezesi rejencji, starosta krajowy oraz osoby wytypowane spośród 
powiatowych kierowników partii. 

 
 
System of arrangement 
Arranged in three series: 1. Correspondence and other documents about the NSDAP activity in Racibórz, 
1934-1938 [File 6991]; 2. Reports, lists of members of the Hitler-Jugend, Nazi organizations, 
correspondence, bills, photographs and newspaper clippings, and training schedules, 1932-1938 [File 
6997]; 3. Correspondence, general and organizational issues of the activity of the SS Sturm in Opole, 
Racibórz and Wrocław, 1933-1938 [File 6998] 
 
 
Indexing terms 
Hitler-Jugend. 
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei. 
World War, 1939-1945 Atrocities--Poland--20th century. 
Polish people--Legal status, laws, etc.--Poland--Silesia--20th century. 
Polish people--Crimes against--Poland--Katowice--20th century. 
Germans--Legal status, laws, etc.--Poland--Silesia--History--S 
Opole (Poland) 
Racibórz (Poland)  
Wrocław (Poland) 
Poland--History--Occupation, 1939-1945. 
Katowice (Poland : Voivodeship)--History--20th century. 
Correspondence. 
Reports. 
Registers. 
Clippings (Books, newspapers, etc.) 
Photographs. 
 
 

CONTAINER LIST 
 
Zespół zawiera akta wytworzone przez Provinzialverwaltung Oberschlesien in Kattowitz, obejmujący 
swym zasięgiem region dwóch rejencji: katowickiej (Regierung Kattowitz) i opolskiej (Regierung Oppeln). 
Wybrane materiały dotyczą NSDAP na tych terenach. 
 

Nr rolki: Sygnatura i opis: 
 

1 6991,    
Zarząd Prowincjonalny Górnego Śląska w Katowicach. Landeswohlfahrsamt II. 1934- 
1939. 105 str. Język niemiecki. 
- Teczka zawiera korespondencję i informacje o działalności NSDAP w Raciborzu z 

lat 1934-1938. Głównie sprawy organizacyjne, ogólne, zaproszenia na zjazdy, 
korespondencja z naczelnymi władzami w Opolu i Wrocławiu. 
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1 6997,   
 Zarząd Prowincjonalny Górnego Śląska w Katowicach. Landeswohlfahrsamt II. 1932- 
1938 (1941). Język niemiecki. 
728 str.   
- Teczka zawiera meldunki, sprawy ogólne i organizacyjne (Meldungen über die an 

HJ-Gliederungen gedankten prowinziellen Mittel), sprawozdania z działalności, 
wykazy członków nazistowskiej organizacji Hitler Jugend z terenu rejencji 
opolskiej od roku 1935 roku. Liczna korespondencja z NSDAP i Hitler Jugend z 
Opola od 1937r. i Hitler Jugend z Raciborza oraz NSDAP z Wrocławia. Dołączone 
artykuły prasowe dotyczące ich działalności w Nysie, Gliwicach, Zabrzu.  

 
Korespondencja. Rachunki. Korespondencja Hitlerjugend. Zdjęcia krajobrazów  okolic. 
Wycinki prasowe (sztuka). Harmonogram szkoleń. 
 

1 6998,   
Zarząd Prowincjonalny Górnego Śląska w Katowicach. Landeswohlfahrsamt II. 1933- 
1938.  Język niemiecki. 
48 str.   
- Teczka zawiera korespondencję, sprawy ogólne i organizacyjne działalności „SS 

Sturme” w latach 1933-1938 na terenie Opola, Raciborza i Wrocławia. 
 

 
 


