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Trener kadry skoczków narciarskich, kombinator norweski, działacz 

sportowy, od 2006 Prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Wiceprezes 

Polskiego Komitetu Olimpijskiego 

 

Apoloniusz Tajner urodził się 17 kwietnia 1954 r. w Goleszowie. W młodości był 

kombinatorem norweskim. Kilkakrotnie został mistrzem Polski juniorów, był 5. na 

mistrzostwach świata w tej kategorii. Jego rekord życiowy w skokach wynosi 109 m. 

Ukończył Technikum Mechaniczne w Ustroniu. Następnie, w 1980, ukończył krakowską AWF 

z tytułem trenera narciarstwa klasycznego II klasy i zajął się szkoleniem zawodników w 

Olimpii Goleszów, gdzie pracował już od 1979 r. W latach 1983–1984 był zatrudniony w 

Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Bielsku-Białej. Od 1984 do 1990, prowadził 

reprezentację Polski w kombinacji norweskiej – jako trener uczestnik Igrzysk Olimpijskich 

w 1988 r. w Calgary. W latach 1994–1999 pełnił funkcję wiceprezesa ds. sportowych w 

Polskim Związku Narciarskim. Od 1999 r. był trenerem reprezentacji.  Wprowadził wówczas 

do sztabu szkoleniowego fizjologa prof. Jerzego Żołądzia oraz psychologa prof. Jana 

Blecharza. Wkrótce sukcesy zaczął odnosić Adam Małysz, który pod wodzą Tajnera 

trzykrotnie z rzędu zdobył Puchar Świata, trzykrotnie mistrzostwo świata i jedno 

wicemistrzostwo świata oraz wygrał 49. Turniej Czterech Skoczni, a na Igrzyskach 

Olimpijskich w 2002 r. w Salt Lake City zdobył brązowy i srebrny medal. 

Apoloniusz Tajner zyskał tytuł trenera klasy mistrzowskiej. Polska reprezentacja 9 grudnia 

2001 r. po raz pierwszy w historii stanęła na podium w konkursie drużynowym PŚ, plasując 

się na trzecim miejscu, za Finami i Japończykami.   

W 2002 r. został odznaczony przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem 

Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2004  r. zrezygnował z pracy trenera. W tym samym 

roku rozpoczął pracę jako dyrektor sportowy PZN, a od 6 listopada jako sekretarz generalny 

związku. W listopadzie 2005 r. przez ministra sportu mianowany został kuratorem PZN.  

2 lutego 2006 Tajnera wybrano na prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. W wiślańskiej 

Alei Gwiazd Sportu znajduje się tablica poświęcona Tajnerowi. 

 



11 lutego 2012 r. otrzymał Kamień Milowy Forbesa. 2 lipca 2017 r. został uhonorowany 

gwiazdą w Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie. 

Na lata 2017-2021 Apoloniusz Tajner został wybrany na Wiceprezesa Polskiego Komitetu 

Olimpijskiego. 

W czerwcu 2018 r. ponownie na cztery lata wybrano Apoloniusza Tajnera na Prezesa Polskiego 

Związku Narciarskiego.  

 


