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Kilka statystyk dotyczących  serwisu
synod.org.pl, obecności synodu        
 w serwisach diecezjalnych oraz
zainteresowania synodem                   
 w internecie (styczeń 2022)

Główne pytania do konsultacji
podczas spotkań synodalnych –
różne wersje + wariant dla
młodzieży 
Vademecum Synodu o
synodalności 
Prezentacja: Ku Kościołowi
Synodalnemu – komunia,
uczestnictwo, misja
Przebieg spotkania synodalnego –
wyciąg z Vademecum
Komplet materiałów dla
organizatorów spotkań
synodalnych – Diecezja Siedlecka

1.

2.

3.

4.

5.

Pomysły na informowanie parafię o
synodzie 
Niezrozumiałe pytania synodalne...
Jak prosto przekazać informację na
czym polega synod?
Relacja spotkań synodalnych w
parafii św. Teresy i św. Jana Bosko
w Łodzi
Jak może wyglądać początek
synodu w parafii?
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Skąd poza Polską pochodzą osoby
odwiedzające stronę synod.org.pl: 

Kraje poza Polską
Z jakich województw pochodzą
najczęściej użytkownicy serwisu
synod.org.pl:  

Źródła wizyt z Polski

woj. mazowieckie

Dziennie w wyszukiwarce
Google pojawia się          
 ok 1.500 zapytań
dotyczących synodu. 
Kobiety stanowią 62%
szukających, mężczyźni
38%.

Synod w Google

 

MATERIAŁY O SYNODZIE

Najpopularniejsze informacje na synod.org.pl

6% parafian wchodzących     
 na stronę parafii zagląda               
na zakładkę poświęconą
synodowi - parafia we
Wrocławiu - Muchobór Wielki* 

Zainteresowanie
synodem

*Statystyki strony http://www.parafiamuchoborwielki.pl/za miesiąc styczeń 2022 - w innych parafiach
procent ten może być inny, należy więc ta informację traktować z dużą ostrożnością. 
Strony diecezjalne - lista dostępna na https://synod.org.pl/materialy-dotyczace-synodu/strony-www-
dotyczace-synodu/strony-internetowe-polskich-diecezji-poswiecone-synodowi/ [dostęp 30.01.2022]
Statystyki strony https://synod.org.pl (GA Analytics, Adwords) 
Statystyki Google Trends

Materiały źródłowe

synod.org.pl

Ogólnopolski serwis synodu o synodalnosci 

FORUM DYSKUSYJNE

Litwa

Wielka Brytania

Niemcy

USA

Irlandia

Jak odwiedzający serwis synod.org.pl oceniają zgromadzone w nim materiały (%
danych ocen):

Ocena zawartości materiałów  

woj.śląskie 

woj. wielkopolskie

woj. dolnośląskie

woj. kujawsko-pomorskie

74% 13% 13%

Serwis synod.org.pl powstał, aby służyć koordynacji procesu synodalnego w
Polsce i działa pod patronatem Rady Komisji Episkopatu Polski do spraw
Apostolstwa Świeckich, z ramienia jej przewodniczącego, abp. Adriana Galbasa.
Znajdują się na nim materiały pomocne w przygotowaniu konsultacji
synodalnych. Wszystkich chętnych do włączenia się w to dzieło zapraszamy do
współpracy. 

Synod na stronach diecezjalnych

Informacja o synodzie
pojawia się na stronie
głównej zdecydowanej
większości (82,5%)
serwisów diecezjalnych.

Synod opiera się na wzajemnym słuchaniu.
Jednak aż na 35% diecezjalnych serwisów
poświęconych synodowi trudno znaleźć kontakt
(mail lub telefon) do zespołu odpowiadającego
za synod. Preferowaną formą kontaktu
pozostaje e-mail. Jedynie 50% diecezji
umożliwia kontakt telefoniczny.

Social media są
stosunkowo rzadko
wykorzystywane             
 do informowania                      
o  trwającym synodzie:
posty związane                  
 z synodem pojawiły się 
 w przypadku 41%
diecezji.   

Liczba diecezji

Strony warte uwagi:

Synod.Poznan
Synod.Czestochowa
Animatorzy Synodalni
Archidiecezji Częstochowskiej
(grupa)

Synod o Synodalności w Parafii
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Duczkach
Synod 2021 - 2023 Parafia św.
Andrzeja Boboli w Miliczu

[dane za styczeń 2022,  dla 32 diecezji posiadających stronę na FB lub konto na Twitterze]

[dane dla diecezji, których lista znajduje
się na stronie
https://synod.org.pl/materialy-
dotyczace-synodu/strony-www-
dotyczace-synodu/strony-internetowe-
polskich-diecezji-poswiecone-
synodowi/]

,

W przypadku diecezji, które zdecydowały się       
 na aktywne korzystanie z Fb lub Twittera                
 w promowaniu synodu najczęściej pojawiły się       
1 lub 2 posty (57% diecezji). Nieliczne diecezje (2)
zdecydowały się na dedykowane synodowi kanały
na FB i w tych przypadkach komunikacja jest
najbardziej intensywna.   

Synod diecezjalnych sm - niewykorzystany
potencjał

Wśród materiałów dotyczących
synodu najczęściej oglądanym jest
zestawienie pytań synodalnych            
 w ujęciu poszczególnych diecezji wraz
z ich wariantem przygotowanym        
 na synodalne spotkania dla młodzieży.
Popularne są również ogólne
informacje o synodzie: zawarte w
prezentacji sekretariatu synodu
biskupów oraz Vademecum synodu    
 o synodalności  

Na forum dyskusyjnym największy
popularnością cieszą się tematy
związane z pomysłami jak
informować parafię o synodzie        
 a także relacje z już
przeprowadzonych spotkań
synodalnych. Podobnie jak                
 w przypadku materiałów internauci
często zaglądają na tematy
związane z pytaniami synodalnymi. 
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Najpopularniejsze sekcje w serwisie (odsłony)
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Synod.org.pl zawiera w tym momencie (1 luty 2022) 72 różne materiały
dotyczące synodu: zarówno informujące ogólnie czym jest synod
(prezentacje, homilie, nauczania), jak również bardzo praktyczne pomoce
przy organizacji spotkań synodalnych (np. pytania w różnych ujęciach,
scenariusze spotkań, broszury synodalne przygotowane przez różne diecezje,
materiały graficzne w otwartych formatach - które można łatwo dostosować
do specyficznych potrzeb parafii czy wspólnoty). Właśnie te materiały są
najczęściej odwiedzaną częścią serwisu (styczeń 2022). Poza stroną główną
dużą popularnością cieszy się również ABC synodu oraz forum dyskusyjne.
Ponad 1500 odsłon osiągnęła strona informująca o możliwości uczestniczenia
w spotkaniach synodu on-line.  

https://synod.org.pl/community/jak-informowac-parafie-wspolnote-zakonna-wspolnote-swieckich-o-synodzie-2/pomysly-na-informowanie-parafie-o-synodzie/#post-32
https://synod.org.pl/community/jak-przeprowadzac-spotkanie-synodalne/niezrozumiale-pytania-synodalne/#post-21
https://synod.org.pl/community/jak-informowac-parafie-wspolnote-zakonna-wspolnote-swieckich-o-synodzie-2/jak-prosto-przekazac-informacje-na-czym-polega-synod/#post-22
https://synod.org.pl/community/jak-przeprowadzac-spotkanie-synodalne/relacja-spotkan-synodalnych-w-parafii-sw-teresy-i-sw-jana-bosko-w-lodzi/#post-30
https://synod.org.pl/community/jak-przeprowadzac-spotkanie-synodalne/jak-moze-wygladac-poczatek-synodu-w-parafii/#post-24

