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Tomasz Greniuch, naczelnik opolskiej delegatury IPN, wieloletni szef i
założyciel Obozu Narodowo-Radykalnego na Opolszczyźnie, ma zostać
nowym dyrektorem IPN we Wrocławiu. Taką informację nieoficjalnie podała
"Gazeta Wyborcza". Na temat zmiany dyrektora wrocławski oddział IPN
póki co milczy.
• Od listopada 2019 r. Tomasz Greniuch pełni funkcję naczelnika delegatury IPN w
Opolu.
• Działając w opolskich strukturach ONR Tomasz Greniuch współorganizował
m.in. manifestację, mającą na celu uczcić antysemickie wydarzenia z Marszu na
Myślenice, który miał miejsce w 1936 r.
• W 2006 r. zamieścił na swoim blogu zdjęcia ze spotkania w Klubie Akademickim
Uniwersytetu Opolskiego. Uczestnicy ONR pozowali tam z rękami uniesionymi w
tzw. rzymskim salucie.
• W 2018 r. Tomasz Greniuch został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę
Brązowym Krzyżem Zasługi.
Gdy pod koniec 2019 r. Tomasz Greniuch zostawał naczelnikiem opolskiej delegatury
IPN, część pracowników IPN nie kryła oburzenia, podkreślając, że Greniuch pracuje w
IPN od niedawna, a do tego jest wieloletnim szefem ONR na Opolszczyźnie.
Teraz Tomasz Greniuch ma pokierować oddziałem IPN we Wrocławiu. "GW"
informację tę potwierdziła w dwóch niezależnych źródłach. Od przyszłego tygodnia na
stanowisku dyrektora Greniuch ma zastąpić Andrzeja Drogonia.
Z pytaniami o zmianę dyrektora Onet już wczoraj zwrócił się do wrocławskiego
oddziału IPN. Póki co nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Próbowaliśmy też potwierdzić
informację u samego Greniucha, ale nie znalazł czasu na rozmowę z nami, a na pytanie
wysłane SMS-em nie odpowiedział.
Kim jest Tomasz Greniuch?
Tomasz Greniuch jest absolwentem historii na Uniwersytecie Opolskim, natomiast pracę
doktorską o żołnierzach wyklętych, a dokładnie o oddziale "Bartek" Narodowych Sił
Zbrojnych, pisał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W 2002 r. Greniuch był jednym z założycieli ONR na Opolszczyźnie. Był też jednym z
pomysłodawców pierwszej manifestacji z okazji Święta Niepodległości w Warszawie w
2006 r.
W 2005 r. Greniuch miał być jednym ze współorganizatorów "Najazdu na Myślenice",
czyli manifestacji narodowców, która miała upamiętnić wydarzenia z 1936 r., gdy
bojówki pod wodzą Adama Doboszyńskiego w trakcie najazdu na Myślenice przejęły
kontrolę nad posterunkiem policji, splądrowały żydowskie sklepy w centrum miasta i
próbowały podpalić synagogę.
Jak podaje "GW" w 2012 r. Greniuch zorganizował też marsz narodowców pod siedzibę
opolskiego biura SLD. Uczestnicy pochodu trzymali wówczas baner z napisem "Z
komunistami się nie rozmawia, do komunistów się strzela". Na Facebooku Greniuch
miał wówczas pisać, że sam przyniesie kanister z benzyną i zapałki, pytał tylko, kto
załatwi flagę SLD do spalenia, dopisując później, że "w ostateczności może być jakiś ich
działacz".
Bronił hajlowania
"Wyborcza" przypomina też, że po nacjonalistycznej działalności prawdopodobnie
przyszłego szefa IPN we Wrocławiu, pozostały ślady w Brunatnych Księgach
stowarzyszenia "Nigdy Więcej". Chodzi o grudzień 2006 r. i zdjęcia ze spotkania w
Klubie Akademickim Uniwersytetu Opolskiego, do których uczestnicy ONR pozowali z
rękami uniesionymi w tzw. rzymskim salucie. Fotografie ze spotkania Greniuch
zamieścił na swoim blogu.
Później tłumaczył, że gest uniesionej ręki jest pozdrowieniem narodowców na całym
świecie. – Dlaczego mam odpowiadać za to, że przywłaszczył go sobie Hitler? Przecież
wykonywali go już starożytni Rzymianie – mówił wówczas Tomasz Greniuch.
Kilka lat później, gdy dwóch członków ONR zostało prawomocnie skazanych za
hajlowanie podczas obchodów na Górze św. Anny z okazji 91. rocznicy wybuchu III
powstania śląskiego, Greniuch przyznał, że ich zachowanie było błędem. Nadal jednak
przekonywał, że uniesiona prawa dłoń to nie tylko gest nazistowski, ale też rzymski salut,
który po II wojnie światowej źle się kojarzy.
Podobne twierdzenia Greniuch zawarł w swojej książce "Droga nacjonalisty" z 2013 r.
W 2018 r. prezydent Andrzej Duda odznaczył go Brązowym Krzyżem Zasługi.
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