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Streszczenie

Cel artykułu: stwierdzenie, czy animatorzy sportu pracujący na Orlikach w To-
runiu wpłynęli na zwiększenie aktywności fizycznej społeczności lokalnej w 2015 
roku.

Metody badawcze: w badaniach wykorzystano sondaż diagnostyczny. Badania 
zostały przeprowadzone w Toruniu na wszystkich obiektach sportowo-rekreacyj-
nych typu Orlik. Liczba ankietowanych wyniosła 37. Dane uzyskane w badaniu 
zostały zróżnicowane ze względu na staż pracy z dziećmi i młodzieżą oraz udział 
w szkoleniach.

Główne wyniki analiz: powstanie Orlików i zatrudnienie na nich wykwalifiko-
wanych i z pasją animatorów doskonale wpisuje się w popularyzację i w strategię 
rozwoju sportu w naszym kraju.

Implikacje praktyczne: badania służą dostarczeniu wiedzy na temat metod 
pracy animatorów sportowych, ukazują ich warsztat pracy oraz zdolności inter-
personalne w kreowaniu zachowań prozdrowotnych w społecznościach lokalnych. 
Mają być pomocą dla władz samorządowych, będących gestorami Orlików w okre-
śleniu lub korygowaniu planów działania tych obiektów pod kątem aktywizacji 
mieszkańców. Mają także wskazać animatorom obszary wymagające z ich strony 
większego zaangażowania lub wprowadzenia nowych środków i metod działania, 
służących lepszemu oddziaływaniu w zakresie aktywności ruchowej społeczności 
lokalnej.

Implikacje społeczne: wyniki są użyteczną diagnozą obrazującą skalę zaan-
gażowania społeczności lokalnej w zakresie aktywności ruchowej i zdrowotnej 
przy wykorzystaniu istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej, wskazują też obszary, 
które wymagają zintensyfikowania działań na rzecz budowania świadomości proz-
drowotnej mieszkańców. Określają i uwypuklają rolę animatorów sportu, którzy 
w bezpośredni sposób oddziałują na społeczność lokalną w zakresie propagowania 
aktywności ruchowej oraz nawyków i zachowań prozdrowotnych.

Kategoria artykułu: badawczy.

Słowa kluczowe: program „Moje Boisko – Orlik 2012”, projekt „Animator – Moje 
Boisko Orlik 2012”, Orlik, obiekt sportowo-rekreacyjny, animator sportu, użyt-
kownicy Orlika, aktywność fizyczna.
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Wstęp

Aktywność fizyczna bywa często jednym z niedocenianych uwarunkowań, które wpływają 
na zdrowie człowieka. Jak wskazują badania, ma ona duży wpływ na jego zdrowie oraz prawi-
dłowe funkcjonowanie organizmu. Jednym z powodów, dla których został uruchomiony pro-
gram „Moje Boisko – Orlik 2012” była chęć upowszechniania ruchu i aktywności obywateli, 
szczególnie młodego pokolenia. Głównym celem programu było wybudowanie oraz udostęp-
nienie nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu w każdej 
gminie na terenie kraju. Inicjatywa rządowa budowy wielofunkcyjnych boisk stała się tym 
samym ważnym elementem rozwoju sportu w Polsce. Zakładała ona wybudowanie do 2012 
roku 2012 boisk i stała się częścią Strategii Rozwoju Sportu w naszym kraju. 

Jednym z podstawowych zadań państwa jest stworzenie obywatelom jak najlepszych wa-
runków do uprawniania aktywności fizycznej niezależnie od wieku, płci, stopnia sprawności 
fizycznej i statusu materialnego. Powstanie Orlików przyczyniło się również do znaczne-
go zmniejszenia dystansu w zakresie infrastruktury sportowej jaki dzielił Polskę od krajów 
europejskich. Budowa boisk wielofunkcyjnych Orlik znacznie wzbogaciła infrastrukturę 
sportową w gminach i powiatach1. Budowa boisk wielofunkcyjnych często stanowiła jedną 
z podstawowych inwestycji samorządowych w małych polskich miejscowościach, wpływa-
jąc na rozwój lokalny (Marks-Bielska, Dereszewski, Zaborowska 2014, s. 145-160) wzbo-
gacając rynek o nowe miejsca pracy (Mamcarczyk 2013, s. 193-201).

Podczas pięcioletniej edycji programu wybudowano w Polsce 2604 nowoczesne kom-
pleksy sportowo-rekreacyjne. Budowa Orlików była jednym z największych przedsięwzięć 
infrastrukturalno-społecznych, zrealizowanych w Polsce po 1989 roku (Godlewski 2011,  
s. 19). Horyzont myślenia o rozwoju sportu w Polsce we wcześniejszych latach często koń-
czył się wraz z wybudowaniem infrastruktury. Tymczasem nowa infrastruktura to zaledwie 
wstępny etap stymulowania rozwoju sportu (Gołdys i in. 2012, s. 2). Ministerstwo Sportu 
i Turystyki wprowadziło wiele działań wspierających realizację programu „Moje Boisko 
– Orlik 2012”. Jednym z nich było wdrożenie od 2009 roku projektu pilotażowego pod 
nazwą „Animator – Moje Boisko Orlik 2012”. Projekt skierowany był w głównej mierze 
do instruktorów i trenerów sportowych oraz nauczycieli wychowania fizycznego2. Program 
„Nasz Orlik” uruchomiony przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej był kolejnym dzia-
łaniem mającym na celu rozwój Orlików. Zakładał on wspieranie samorządów oraz anima-
torów w budowaniu atrakcyjnej oferty sportowej oraz jej promocji wśród użytkowników 
Orlików. Jednym z głównych działań programu „Nasz Orlik” było przeprowadzenie projek-
tu pod nazwą „Akademia Animatora”. Polegał on na organizowaniu różnorodnych szkoleń 
skierowanych do animatorów oraz zarządców boisk3.

Animator pracujący na Orliku, to osoba ściśle związana ze światem sportu. Jednym 
z podstawowych zadań animatora jest praca dla społeczności lokalnej, mająca inspirować 

1  https://www.orlik2012.pl/ index.php/ programme-description [dostęp: 16.06.2016].
2  https://bip.msit.gov.pl/bip/ finansowanie-zadan/sport-powszechny/ 2009-rok/308, Projekt-Pilotazowy-Animator-Moje-Boisko-
ORLIK-2012.html [dostęp: 16.06.2016].
3  http://frkf.pl/dzialania-i- oferta/ [dostęp: 16.06.2016].
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grupy społeczne do aktywnego spędzania czasu wolnego. Animator pracujący na Orliku 
powinien znać potrzeby oraz oczekiwania sportowo-rekreacyjne mieszkańców i starać się 
je realizować. „Niezbędnym warunkiem sukcesu Orlika jest sprawny, kompetentny, zaanga-
żowany w swoją pracę animator” (Gołdys i in. 2012, s. 2). Osoba taka nie tylko prowadzi 
zajęcia, ale decyduje o ofercie Orlika, promocji oraz dostępności obiektu dla różnorodnych 
grup. Kluczowym zadaniem animatora sportu jest zachęcanie do aktywności fizycznej osób 
dotychczas nieaktywnych, tak aby stała się ona codziennym, ważnym elementem życia, 
a nie jedynie okazjonalnym wydarzeniem. Zdarza się, że wykonuje on pracę kilku osób, czę-
sto zostaje po godzinach, pracuje jako wolontariusz sprząta, ochrania i konserwuje obiekt4.

Głównym celem pracy było zbadanie wpływu animatorów sportu pracujących na 
Orlikach w Toruniu na zwiększenie aktywności fizycznej społeczności lokalnej w 2015 
roku. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, jako narzędzie posłużył 
kwestionariusz ankiety. Badania zostały przeprowadzone w Toruniu. Przebadano 37 anima-
torów, co stanowiło 100% badanej populacji. Analizując dane stwierdzono, że na Orlikach 
w Toruniu było zatrudnionych więcej mężczyzn (84%) niż kobiet (16%). Z danych wynika, 
że 73% animatorów posiadało wykształcenie wyższe magisterskie, 8% badanych posiadało 
wykształcenie wyższe licencjackie, 3% respondentów było w trakcie studiów, a 16% bada-
nych posiadało wykształcenie średnie. Z zebranych danych wynika, że 78% animatorów 
posiadało dyplom nauczyciela wychowania fizycznego, 73% badanych posiadało dyplom 
instruktora sportu, a 32% ankietowanych dyplom trenera. 

Dla określenia nazw grup użyto następujących skrótów: 
 - SP1 – grupa pierwsza: staż pracy animatorów do 10 lat (grupa zdobywająca doświadcze-

nie w pracy animatora),
 - SP2 – grupa druga: staż pracy animatorów powyżej 10 lat (grupa mająca doświadczenie 

w pracy animatora),
 - U1 – grupa pierwsza: udział animatorów w szkoleniach,
 - U2 – grupa druga: brak udziału animatorów w szkoleniach.

Tabela 1
Liczba animatorów w zależności od wybranych kryteriów   

Wyszczególnienie

Staż pracy z dziećmi i młodzieżą Udział w szkoleniach

SP1 SP2 U1 U2

N % N % N % N %

Liczba osób 19 100 18 100 19 100 18 100

Źródło: opracowanie własne.

W badaniu, w celu lepszego sprofilowania uwzględniono grupę animatorów, którzy brali 
udział w kursach podnoszących kompetencje i kwalifikacje, które nie stanowiły obowiąz-

4  https://naszorlik.pl/baza-wiedzy/kim-jest-animator-orlika [dostęp: 16.06.2016].
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kowej formy dokształcania dla animatorów sportu. Analogicznie przyjęto drugie kryterium, 
które uwzględniło animatorów, którzy nie skorzystali z możliwości podnoszenia swoich 
kompetencji i kwalifikacji.

Analiza badań

Animatorzy sportu pracujący na Orlikach w Toruniu w 2015 roku zostali poddani bada-
niu w celu stwierdzenia, czy ich praca przyczyniła się do zwiększenia aktywności fizycznej 
społeczności lokalnej. Regularna aktywność fizyczna jako niedoceniany czynnik warunku-
jący zdrowie oraz prawidłowe funkcjonowanie stała się priorytetem działań animatorów 
sportu i miała przekonać użytkowników obiektów sportowo-rekreacyjnych o słuszności jej 
podejmowania. 

Tabela 2
Wpływ animatorów na zwiększenie aktywności fizycznej społeczności lokalnej 
w zależności od wyodrębnionych kryteriów

Wyszczególnienie

Staż pracy z dziećmi i młodzieżą Udział w szkoleniach

SP1 SP2 U1 U2

N % N % N % N %

Tak 19 100 17 94 19 100 17 94
Nie 0 0 1 6 0 0 1 6

Źródło: jak w tabeli 1.

W grupach SP1 i U1 100% badanych w subiektywnej ocenie stwierdziło, że zwiększyło 
aktywność fizyczną społeczności lokalnej. W grupach SP2 i U2 94% respondentów także 
pozytywnie wpłynęło na zwiększenie aktywności fizycznej. 

Ankietowani poproszeni zostali o wskazanie działań promocyjnych, dzięki którym 
zwiększyła się aktywność fizyczna społeczności lokalnej. Najskuteczniejszą metodą działań 
promocji obiektu była bogata oferta Orlika, którą zaznaczyło 89% badanych. Dla 81% ankie-
towanych to informowanie znajomych o organizowanych wydarzeniach przyczyniło się do 
zwiększenia aktywności. Zdaniem 58% badanych to materiały reklamowe (np. ulotki, plaka-
ty, banery) wpłynęły na poprawę aktywności fizycznej społeczności lokalnej. Informacje na 
portalach społecznościach oraz współpracę z lokalnymi kołami zainteresowań zaznaczyło 
po 25% respondentów. Dla 6% badanych osób to przekazywanie informacji przez ogłosze-
nia parafialne wpłynęło na promocję działań na Orliku. Również 6% animatorów wybrało 
odpowiedź inną podając współpracę z samorządem studenckim i innymi animatorami. 

We wszystkich czterech grupach to bogata oferta Orlika miała decydujący wpływ na 
zwiększenie aktywności fizycznej lokalnej społeczności. W grupach SP1 i U1 było to 89%. 
W grupach SP2 i U2 było to 88%. 
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Tabela 3
Działania promocyjne Orlika w zależności od wyodrębnionych kryteriów  

Wyszczególnienie

Staż pracy z dziećmi 
i młodzieżą Udział w szkoleniach

SP1 SP2 U1 U2

N % N % N % N %

Bogata oferta orlika 17 89 15 88 17 89 15 88
Informacje na portalach społecznościowych 6 32 3 18 5 26 4 24
Przekazywanie informacji przez ogłoszenia 
parafialne 2 11 0 0 0 0 2 12
Materiały reklamowe 13 68 8 47 12 63 9 53
Informowanie znajomych 17 89 12 71 15 79 14 82
Współpraca z lokalnymi kołami zainteresowań 4 21 5 29 3 16 6 35
Inne 2 11 0 0 0 0 2 12

Źródło: jak w tabeli 1.

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, która w 2015 roku była operatorem programu 
„Moje Boisko – Orlik 2012” wprowadziła wymóg wyboru przez animatora jednej grupy 
priorytetowej, dla której będzie on prowadził regularne zajęcia sportowe. 

Tabela 4
Wybór grup priorytetowych w zależności od wyodrębnionych kryteriów  

Wyszczególnienie

Staż pracy z dziećmi 
i młodzieżą Udział w szkoleniach

SP1 SP2 U1 U2

N % N % N % N %

Przedszkolaki 7 37 3 17 4 21 6 33
Dziewczyny 6 32 7 39 9 47 4 22
Rodziny 2 11 0 0 2 11 0 0
Dorosłe kobiety 0 0 1 6 0 0 1 6
Osoby niepełnosprawne 1 5 1 6 1 5 1 6
Seniorzy 3 16 6 33 3 16 6 33

Źródło: jak w tabeli 1.

Na podstawie analizy zebranego materiału badawczego stwierdzono, iż wybór grup prio-
rytetowych przez animatorów był zróżnicowany. W grupie SP1 najwięcej ankietowanych 
wybrało pracę z przedszkolakami (37%). W grupach SP2 i U1 zdecydowana większość ani-
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matorów wybrała grupę dziewcząt (odp. 39% i 47%). W grupie U2 najwięcej badanych 
zaznaczyło grupę przedszkolaków oraz seniorów (po 33%).

Jednym z zadań w projekcie „Animator – Moje Boisko Orlik 2012” było organizowanie 
regularnych i atrakcyjnych zajęć sportowych dla wybranej przez animatora grupy prioryte-
towej. Zdecydowana większość ankietowanych (73%) w 2015 roku prowadziła regularne 
zajęcia dla wybranej przez siebie grupy. Najwięcej animatorów organizowało zajęcia z piłki 
nożnej. 

Kolejne pytanie zawarte w kwestionariuszu ankiety dotyczyło organizacji zajęć sporto-
wych dla innych użytkowników obiektu (np.: chłopcy, mężczyźni, młodzież). 73% ankie-
towanych organizowało w 2015 roku regularne i atrakcyjne zajęcia sportowe dla innych 
użytkowników Orlika. 

Tabela 5 
Organizacja regularnych zajęć sportowych dla innych użytkowników Orlika 
w zależności od wyodrębnionych kryteriów

Wyszczególnienie

Staż pracy z dziećmi i młodzieżą Udział w szkoleniach

SP1 SP2 U1 U2

N % N % N % N %

Tak 15 79 12 67 15 79 12 67
Nie 4 21 6 33 4 21 6 33

Źródło: jak w tabeli 1.

Analiza wyników badań wykazała, że w grupach SP1 i U1 79% osób prowadziło regular-
ne i atrakcyjne zajęcia dla innych użytkowników Orlika. W grupach SP2 i U2 67% badanych 
prowadziło takie zajęcia. 

Ze względu na to, że animatorzy pracujący na Orlikach w Toruniu w 2015 roku organi-
zowali regularne i atrakcyjne zajęcia sportowe dla innych użytkowników obiektu, przeana-
lizowano szczegółowo dla kogo i z jakich dyscyplin sportowych organizowali takie zajęcia. 
Najczęściej organizowano regularne zajęcia dla chłopców ze szkoły podstawowej z zakresu 
piłki nożnej. W grupie U1 wybierano chłopców z gimnazjum, dla których organizowano 
także zajęcia z piłki nożnej. 

W 2015 roku operator programu zainicjował zorganizowanie przez badanych trzech wy-
darzeń sportowych o zasięgu ogólnopolskim. Tymi wydarzeniami sportowymi były: rodzin-
ne Igrzyska na Orlikach, rodzinna sztafeta im. Kamili Skolimowskiej, próba bicia oficjal-
nego rekordu Guinnessa w kategorii „największy trening piłki ręcznej w wielu miejscach 
jednocześnie”.

Przedstawione wyniki wskazują, że, niezależnie od przyjętych kryteriów podziału ba-
danych we wszystkich grupach, nie wszyscy animatorzy organizowali wydarzenia o zasię-
gu ogólnopolskim. Mimo tak niekorzystnego rezultatu odbyło się 14 ogólnopolskich wy-
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darzeń sportowych. Rozkład liczbowy przedstawiał się następująco: rodzinne Igrzyska na 
Orlikach (6), rodzinna sztafeta im. Kamili Skolimowskiej (4), próba bicia oficjalnego rekor-
du Guinnessa (4). 

Tabela 6
Organizacja ogólnopolskich wydarzeń sportowych w zależności od wyodrębnionych 
kryteriów

Wyszczególnienie

Staż pracy z dziećmi i młodzieżą Udział w szkoleniach

SP1 SP2 U1 U2

N % N % N % N %

Tak 5 26 5 28 7 37 3 17
Nie 14 74 13 72 12 63 15 83

Źródło: jak w tabeli 1.

Kolejnym badanym zagadnieniem była organizacja wydarzeń sportowych o charakterze 
lokalnym. Dane procentowe pozwalają stwierdzić, że 68% ankietowanych organizowało na 
obiektach wydarzenia sportowe o charakterze lokalnym. 

Tabela 7
Organizacja innych wydarzeń sportowych w zależności od wyodrębnionych kryteriów

Wyszczególnienie

Staż pracy z dziećmi i młodzieżą Udział w szkoleniach

SP1 SP2 U1 U2

N % N % N % N %

Tak 13 68 12 67 14 74 11 61
Nie 6 32 6 33 5 26 7 39

Źródło: jak w tabeli 1.

Należy stwierdzić, że odpowiedzi rozłożyły się one w sposób podobny. W grupach SP1 
i SP2 odpowiednio 68% i 67% animatorów organizowało lokalne wydarzenia sportowe. 
W grupach U1 i U2 odpowiednio 74% i 61% organizowało także takie wydarzenia sportowe.

Reasumując, animatorzy sportu w roku 2015 zorganizowali łącznie 50 wydarzeń o cha-
rakterze lokalnym. Były to: festyny (32), otwarcie sezonu na Orliku (4), zakończenie sezonu 
na Orliku (5), lato z Orlikiem (4), dzień przyjaciół piłki nożnej (2), narodowy dzień sportu 
(1), kumulacja aktywności na orliku (1). Uwzględniając przyjęte kryteria można stwierdzić, 
że w grupach SP1 i SP2 animatorzy zorganizowali odpowiednio 26 i 24 wydarzenia o cha-
rakterze lokalnym. W grupach U1 i U2 respondenci wykonali odpowiednio 32 i 18 takich 
wydarzeń. We wszystkich grupach najwięcej osób wskazało na organizację festynów. 
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Kolejnym zadaniem zawartym w projekcie „Animator – Moje Boisko Orlik 2012” było 
angażowanie się animatorów w organizację turniejów i akcji społecznościowych inicjowa-
nych lub objętych patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dlatego też następne pytanie 
w kwestionariuszu ankiety, dotyczyło organizacji eliminacji do turniejów ogólnopolskich 
wspieranych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zdecydowana większość animatorów 
nie zorganizowała eliminacji do turniejów o zasięgu ogólnopolskim (65%). 

Tabela 8
Organizacja turniejów wspieranych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 
w zależności od wyodrębnionych kryteriów

Wyszczególnienie

Staż pracy z dziećmi i młodzieżą Udział w szkoleniach

SP1 SP2 U1 U2

N % N % N % N %

Tak 5 26 8 44 8 42 5 28
Nie 14 74 10 56 11 58 13 72

Źródło: jak w tabeli 1.

Dane ukazują istotne różnice w rozkładzie procentowym zorganizowanych eliminacji do 
turniejów wspieranych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W grupie SP1 i SP2 odpowied-
nio 26% i 44% animatorów zorganizowało przynajmniej jedną z takich eliminacji. W grupie 
U1 i U2 odpowiednio 42% i 28% ankietowanych zorganizowało, także przynajmniej jedną 
z takich eliminacji. Z dokładniejszej analizy odpowiedzi dotyczących tej kwestii można stwier-
dzić, że w Toruniu zorganizowano łącznie 15 eliminacji do dwóch turniejów ogólnopolskich. 
Były nimi: eliminacje gminne do turnieju „Orlika o Puchar Premiera RP” (13), eliminacje 
gminne do turnieju „Orlik basketmania” (2).

W 2015 roku animatorzy pracujący na Orlikach mieli możliwość zorganizowania rów-
nież innych lokalnych turniejów dla społeczności. Jak wynika z danych, zdecydowana więk-
szość animatorów 86%, przeprowadziła w 2015 roku turnieje lokalne. Szczegółowe wyniki 
wyżej wymienionej kwestii z uwzględnieniem kryteriów zawarto w tabeli 9.

Tabela 9
Organizacja turniejów lokalnych w zależności od wyodrębnionych kryteriów

Wyszczególnienie

Staż pracy z dziećmi i młodzieżą Udział w szkoleniach

SP1 SP2 U1 U2

N % N % N % N %

Tak 17 89 15 83 16 84 16 89
Nie 2 11 3 17 3 16 2 11

Źródło: jak w tabeli 1.
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Z przytoczonych danych wynika, że odpowiedzi udzielane przez animatorów niezależnie 
od przyjętych kryteriów były bardzo podobne. W grupach SP1 i U1 odpowiednio 89% i 84% 
animatorów zorganizowało turnieje lokalne. W grupach SP2 i U2 odpowiednio 83% i 89% ba-
danych zorganizowało takie turnieje. Łączna liczba turniejów sportowych o charakterze lokal-
nym zorganizowanych w Toruniu w 2015 roku wyniosła 50. Wśród tych turniejów najczęściej 
animatorzy wymieniali: turniej piłki nożnej (24), turniej piłki koszykowej (11), turniej piłki 
siatkowej (8), turniej tenisa ziemnego (4), turniej tenisa stołowego (2), turniej badmintona (1). 
W grupach SP1 i SP2 animatorzy zorganizowali odpowiednio 26 i 24 turnieje. W grupach U1 
i U2 badani zorganizowali odpowiednio po 25 turniejów o charakterze lokalnym. 

Następnym zadaniem animatorów uczestniczących w projekcie „Animator – Moje 
Boisko Orlik 2012” była współpraca z klubami sportowymi w celu wspierania rozwoju mło-
dych talentów. Pytanie zawarte w kwestionariuszu ankiety odnosiło się do stwierdzenia, czy 
ankietowani podjęli współpracę z klubami sportowymi. 97% respondentów współpracowało 
z klubami sportowymi w celu wspierania rozwoju młodych talentów sportowych. 

Tabela 10
Współpraca z klubami sportowymi w zależności od wyodrębnionych kryteriów 

Wyszczególnienie

Staż pracy z dziećmi i młodzieżą Udział w szkoleniach

SP1 SP2 U1 U2

N % N % N % N %

Tak 18 95 18 100 18 95 18 100
Nie 1 5 0 0 1 5 0 0

Źródło: jak w tabeli 1.

Z analizy zebranego materiału wynika, że odpowiedzi ankietowanych, niezależnie od 
przyjętego kryterium, we wszystkich grupach były podobne. W grupach SP1 i U1 po 95% 
respondentów stwierdziło, że współpracowali z klubami sportowymi. W grupach SP2 i U2 
100% animatorów zdeklarowało, również taką współpracę.

Zadaniem nałożonym na animatorów była współpraca ze szkołami i organizacjami spor-
towymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej. Opierając się na zebranych danych 
stwierdzono, że 86% ankietowanych współpracowało ze szkołami i organizacjami sporto-
wymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej. 

Analiza szczegółowa pozwoliła stwierdzić, że odpowiedzi, niezależnie od przyjętego 
kryterium, były bardzo podobne. W grupie SP1 i SP2 odpowiednio 84% i 89% badanych 
stwierdziło, że w 2015 roku współpracowali ze szkołami i organizacjami sportowymi. 
W grupie U1 i U2 odpowiednio 95% i 78% animatorów również stwierdziło, że podjęło taką 
współpracę. 

Kolejnym zadaniem animatorów była subiektywna ocena dotycząca ich pracy na rzecz 
prawidłowego funkcjonowania Orlika. Na podstawie analizy zebranego materiału stwier-

handel_wew_4-2-2017.indd   251 2017-10-23   14:53:11



WPŁYW ANIMATORÓW SPORTU NA PROPAGOWANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ WŚRÓD SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ252

dzono, że 100% animatorów uważało, iż wykonywana praca była niezbędna dla prawidło-
wego funkcjonowania Orlika.

Tabela 11
Współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi  
w zależności od wyodrębnionych kryteriów

Wyszczególnienie

Staż pracy z dziećmi i młodzieżą Udział w szkoleniach

SP1 SP2 U1 U2

N % N % N % N %

Tak 16 84 16 89 18 95 14 78
Nie 3 16 2 11 1 5 4 22

Źródło: jak w tabeli 1.

Następne pytanie w kwestionariuszu ankiety dotyczyło sprawdzenia czy animatorzy 
wprowadzili do oferty Orlika inne, mniej popularne dyscypliny sportowe. Z danych wyni-
ka, że 92% ankietowanych wprowadziło do oferty Orlika inne, mniej popularne dyscypliny 
sportowe. 

Tabela 12
Wprowadzenie mniej popularnych dyscyplin sportowych  
w zależności od wyodrębnionych kryteriów

Wyszczególnienie

Staż pracy z dziećmi i młodzieżą Udział w szkoleniach

SP1 SP2 U1 U2

N % N % N % N %

Tak 18 95 16 89 19 100 15 83
Nie 1 5 2 11 0 0 3 17

Źródło: jak w tabeli 1.

Dane procentowe i liczbowe umieszczone w tabeli 12 pozwalają stwierdzić, że w gru-
pach SP1 i SP2 odpowiednio 95% i 89% ankietowanych wprowadziło do oferty Orlika mniej 
popularne dyscypliny sportowe. W grupach U1 i U2 odpowiednio 100% i 83% responden-
tów również wprowadziło do oferty Orlika mniej popularne dyscypliny sportowe. 

Kolejne zagadnienie dotyczyło stwierdzenia, czy innowacyjne dyscypliny sportowe mia-
ły wpływ na zwiększenie aktywności fizycznej. Z zebranego materiału badawczego wynika, 
że 89% ankietowanych uważało, że wprowadzenie mniej popularnych dyscyplin sporto-
wych do oferty Orlika miało wpływ na zwiększenie aktywności fizycznej. Tylko 11% bada-
nych było odmiennego zdania.
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Tabela 13
Ocena wprowadzenia mniej popularnych dyscyplin sportowych  
w zależności od wyodrębnionych kryteriów

Wyszczególnienie

Staż pracy z dziećmi i młodzieżą Udział w szkoleniach

SP1 SP2 U1 U2

N % N % N % N %

Tak 17 89 16 89 18 95 15 83
Nie 2 11 2 11 1 5 3 17

Źródło: jak w tabeli 1.

Tabela 14
Dyscypliny sportowe wprowadzone do oferty Orlika  
w zależności od wyodrębnionych kryteriów

Wyszczególnienie

Staż pracy z dziećmi i młodzieżą Udział w szkoleniach

SP1 SP2 U1 U2

N % N % N % N %

Piłka nożna 19 100 18 100 19 100 18 100
Piłka koszykowa 19 100 18 100 19 100 18 100
Piłka siatkowa 19 100 18 100 19 100 18 100
Piłka ręczna 7 37 2 11 4 21 5 28
Badminton 14 74 12 67 14 74 12 67
Lekkoatletyka 9 47 3 17 7 37 5 28
Football amerykański 1 5 2 11 1 5 2 11
Rugby 4 21 5 28 6 32 3 17
Rugby TAG 5 26 1 6 4 21 2 11
Gimnastyka 5 26 1 6 2 11 4 22
Tenis stołowy 11 58 8 44 11 58 8 44
Tenis ziemny 12 63 8 44 11 58 9 50
Siatkonoga 12 63 13 72 12 63 13 72
Taniec/fitness 5 26 5 28 6 32 4 22
Ultimate frisbee 4 21 2 11 3 16 3 17
Inne 2 11 5 28 4 21 3 17

Źródło: jak w tabeli 1.

Na podstawie danych stwierdzono niewielkie różnice w odpowiedziach między badanymi 
grupami. W grupach SP1 i SP2 89% ankietowanych odpowiedziało, że wprowadzenie w 2015 
roku do oferty Orlika mniej popularnych dyscyplin sportowych miało wpływ na zwiększenie 
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aktywności fizycznej. W grupach U1 i U2 odpowiednio 95% i 83% respondentów stwierdziło, 
że wprowadzenie mnie popularnych dyscyplin sportowych miało na to wpływ.

Następne pytanie skierowane do animatorów dotyczyło wyboru dyscyplin sporto-
wych, które wprowadzili do oferty Orlika. Szczegółowa analiza ukazuje, że 100% anima-
torów wprowadziło do oferty Orlika piłkę nożną, piłkę koszykową oraz piłkę siatkową. 
Ankietowani w 70% wprowadzili grę w badmintona, a 68% grę w siatkonogę. Najmniej, bo 
8% badanych wprowadziło do swojej oferty football amerykański. 

Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że odpowiedzi ankietowanych, niezależnie od 
przyjętego kryterium, rozkładały się w sposób bardzo podobny.

Ostatnimi pytaniami zamieszonymi w kwestionariuszu ankiety były pytania otwarte. 
Animatorzy udzielali opisowych odpowiedzi na temat diagnozy swojej pracy (co zaobser-
wowali i co się zmieniło) oraz jakimi metodami dodatkowo zachęcali społeczność lokalną 
do uprawiania aktywności fizycznej. Respondenci twierdzili, że z powierzonych obowiązków 
starali się wywiązywać jak najlepiej. Pozyskiwali nowy sprzęt sportowy oraz współpracowali 
z rodzicami oraz dziadkami dzieci uczestniczących w zajęciach. Integracja międzypokolenio-
wa sprawiała, że atmosfera zajęć była życzliwa oraz pełna zrozumienia. Zajęcia sportowe pro-
mowały zdrowy styl życia. Przynosiły dużo radości i satysfakcji. Użytkownicy zajęć aktywnie 
wypełniali swój wolny czas. Orliki tętniły życiem sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym. 

Podsumowanie 

Celem pracy było zbadanie wpływu animatorów sportu pracujących na Orlikach 
w Toruniu na zwiększenie aktywności fizycznej społeczności lokalnej w 2015 roku. Badania 
wykazały, że:
1. Animatorzy sportu pracujący na Orlikach w Toruniu wpłynęli na zwiększenie aktywno-

ści fizycznej społeczności lokalnej w 2015 roku. Potwierdzeniem tego była zwiększona 
frekwencja uczestników oraz bogata oferta zajęć sportowo-rekreacyjnych.

2. Animatorzy sportu wywiązywali się ze wszystkich zadań wynikających z projektu. 
Większość ankietowanych zrealizowała jednak tylko część zadań. Do zadań, które nie zosta-
ły zrealizowane można zaliczyć: organizację wydarzeń i turniejów o charakterze ogólnopol-
skim, przeprowadzenie testów sprawnościowych, ukończenie kursu e-learningowego. 

3. Potwierdzono, że praca animatora była niezbędnym elementem prawidłowego funkcjo-
nowania Orlika. Respondenci w 100% uznali, że byli potrzebni zarówno do działań 
sportowych, jak i działań administracyjnych obiektu.

4. Zarówno staż pracy, jak i udział w szkoleniach animatorów nie potwierdziły istotnego 
wpływu na zwiększenie aktywności fizycznej społeczności lokalnej. To nie staż pracy 
czy udział w szkoleniach, ale pasja oraz osobiste zaangażowanie animatora w działa-
niach na Orliku miały decydujący wpływ na zwiększenie aktywności fizycznej społecz-
ności lokalnej.

5. Nie stwierdzono istotnych różnic w odpowiedziach pomiędzy wyodrębnionymi grupami 
dotyczącymi stażu pracy i udziału animatorów w szkoleniach.
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Powstanie Orlików i zatrudnienie na nich animatorów było przysłowiowym „strzałem 
w dziesiątkę”, który doskonale wpisał się w popularyzację i w strategię rozwoju sportu 
w naszym kraju.
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Influence of Sport Animators on Promoting Physical Activity  
in the Local Community

Summary

Aim: The aim of the article was to assess whether sport animators working on 
football pitches Orlik in Toruń increased physical activity of the local community 
in 2015.

Research methods: A diagnostic survey was used in the study. Thirty-seven 
interviewees from all Orlik football pitches in Toruń took part in the survey. The 
gathered data sets were differentiated taking into consideration seniority of sport 
animators in work with children and young people as well as their participation in 
training courses.
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Main analyses results: Building of football pitches Orlik accompanied by the 
employment of qualified and passionate animators forms a part of a broader popu-
larisation and strategy of the further development of sports in Poland.

Practical implications: The study provided knowledge concerning work of the 
sports animators, showed their techniques and interpersonal skills in creation of 
health-promoting activities within local communities. Our results may be helpful 
for local self-governments (Orlik playgrounds owners), allowing for a better plan-
ning of Orliks functioning aiming at an increased activation of local inhabitants. 
They may also point out areas which need increased involvement or novel tech-
niques, allowing for better influence on the physical activity of local communities.

Social implications: Our results constitute a useful diagnosis of the involve-
ment of the local community into physical activity and health promotion based 
on the existing sports and recreation facilities. They also point out areas which 
need intensified efforts towards building health-promoting awareness among in-
habitants. Moreover, our outcomes emphasise the role of sport animators as people 
who directly influence local communities in the area of physical activity and health 
promotion.

Article’s category: research article.

Key words: programme “My playground – Orlik 2012”, project “Animator – My 
playground – Orlik 2012”, Orlik, sports and recreation facility, sports animator, us-
ers of Orlik, physical activity.

JEL codes: I15, I24, I28

Влияние аниматоров спорта на пропагандирование физической 
активности среди местного общества

Резюме

Цель статьи: выявление, повлияли ли аниматоры спорта, работающие 
на спортплощадках Орлик в Торуни, на повышение физической активности 
местного населения в 2015 г.

Исследовательские методы: в исследованиях использовали диагности-
чесий зондаж. Исследования провели в Торуни на всех спортивно-рекреаци-
онных объектах типа Орлик. Число опрошенных составило 37 человек. Дан-
ные, полученные в обследовании, отличались друг от друга по стажу работы  
с детьми и молодежью, а также по участию в курсах обучения.

Основные результаты анализов: возникновение Орликов и трудоустрой-
ство на них квалифицированных и работающих с полной отдачей аниматоров 
великолепно способствуют популяризации и стратегии развития спорта в на-
шей стране.

Практические импликации: исследования служат предоставлению зна-
ний о методах работы спортаниматоров, указывают их методы работы и интер-
персональные умения в формировании направленного на сохранение здоровья 
поведения в локальных обществах. Они должны быть помощью для органов 
местного самоуправления, которые являются владельцами Орликов, в опре-
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делении или исправлении планов работы этих объектов с точки зрения акти-
визации жителей. Они тоже должны указать аниматорам области, требующие  
с их стороны большей вовлеченности или ввода новых средств и методов ра-
боты, которые служат лучшему воздействию в сфере двигательной активно-
сти местного общества.

Социальные импликации: результаты – полезный диагноз, указываю-
щий масштаб вовлечения местного населения в сфере двигательной и направ-
ленной на сохранение здоровья активности с использованием существующей 
спортивно-рекреационной базы, они тоже указывают области, которые тре-
буют интенсификации действий для формирования сознания, направленного 
на сохранение здоровья. Они определяют и утрируют роль аниматоров спор-
та, которые непосредственно воздействуют на локальное общество в сфере 
пропагандирования двигательной активности, а также навыков и поведения, 
свойственных заботе о своем здоровье.

Категория статьи: исследовательская.

Ключевые слова: программа «Моя спортплощадка – Орлик 2012», проект 
«Аниматор – Моя спортплощадка – Орлик 2012», Орлик, спортивно-рекреа-
ционный объект, аниматор спорта, пользователи Орлика, физическая актив-
ность.
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