
 

 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, 29.03.2021 r. 

Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB 
 

Synoptyczna prognoza pogody na tydzień 29.03-04.04.2021 i orientacyjna prognoza na 

Wielkanoc 

 

Początek tygodnia będzie jeszcze chłodny i deszczowy, ale już od wtorku czeka nas więcej słońca 

i będzie zdecydowanie cieplej. W połowie tygodnia na termometrach zobaczymy nawet 21°C, ale 

uwaga – pojawią się również burze – zwłaszcza w czwartek. Ciepło pozostanie z nami do czwartku. 

Pod koniec tygodnia zmiana pogody; czeka nas spływ zimnego powietrza z północy i ponownie 

powróci chłodniejsza aura wraz z opadami deszczu ze śniegiem, a lokalnie samego śniegu. 

 

W poniedziałek dużo chmur i w całym kraju opady deszczu. Temperatura od 6°C do 14°C. 

Na wybrzeżu dość silny i porywisty południowo-zachodni wiatr.  

 

 
Wiosna, 26.03.2021 r. Fot. Wioletta Bogaczyk | IMGW-PIB 

 

We wtorek i środę Polska dostanie się w zasięg wyżu znad Europy południowej i z południowego 

zachodu napłynie ciepłe powietrze polarne morskie. Zza chmur wyjrzy słońce, tylko na południowym 

wschodzie trochę większe zachmurzenie i, głównie we wtorek, tam popada słaby deszcz. W całym 
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kraju wzrośnie też temperatura powietrza. Najcieplej będzie na południowym zachodzie, tam 21°C; 

najchłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, około 6 – 10°C.  

 

We czwartek pogoda będzie zróżnicowana: na północy kraju już pochmurnie, deszczowo i chłodno, 

a temperatura będzie w przedziale od 8°C do 14°C. Na pozostałym obszarze zachmurzenie zmienne, 

opady deszczu i lokalne burze, ale jeszcze ciepło, od 15°C do 20°C. W trakcie burz wiatr będzie 

porywisty. Taki podział Polski na dwie różne strefy pogodowe związany będzie z przemieszczaniem 

się z północy na południe, ułożonego równoleżnikowo, chłodnego frontu atmosferycznego. 

Za frontem, z północy, napłynie chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. 

 

 
Dolny łuk styczny widziany z kolejki na Kasprowy Wierch. Jedno z rzadkich zjawisk halo. 25.03.2021 r. Fot. Łukasz Chmura | 

IMGW-PIB 

 

W weekend (piątek, sobota i niedziela) Polska będzie pomiędzy wyżem nad Atlantykiem, a niżem nad 

Rosją i ta sytuacja sprzyjać będzie spływowi nad nasz kraj zimnego powietrza z północy. Będzie zatem 

zdecydowanie chłodniej, ponieważ w ciągu dnia temperatura od 4°C do 12°C, a w nocy może spaść 

lokalnie nawet do -3°C. W piątek i sobotę zmienne zachmurzenie i przelotne opady deszczu, a na 

Pomorzu, w rejonach podgórskich i gdzieniegdzie na wschodzie kraju także deszczu ze śniegiem 

i lokalnie samego śniegu. Wielkanoc na zachodzie raczej słoneczna i bez opadów, na wschodzie 

deszcz i deszcz ze śniegiem, a na Pogórzu Karpackim słaby śnieg i nadal będzie chłodno. 
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W Poniedziałek Wielkanocny prognoza jest mocno niepewna, ale prawdopodobnie będzie nieco 
cieplej. 
 
Opracowanie: synoptyk Grażyna Dąbrowska 

 

 
Jezioro Łebsko, 27.03.2021 r. Fot. Iwona Wodowska | IMGW-PIB 

 
 
 
Dodatkowe informacje 24h/dobę:  
IMGW-PIB Biuro Prasowe   
Twitter: https://twitter.com/IMGWmeteo  
E. biuroprasowe@imgw.pl | T. (+48) 503 122 100  

https://twitter.com/IMGWmeteo
mailto:biuroprasowe@imgw.pl
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SERWIS POGODOWY DLA POLSKI: https://meteo.imgw.pl/ 
APLIKACJA MOBILNA: http://aplikacjameteo.imgw.pl/ 
SERWIS Z CAŁOROCZNĄ POGODĄ DLA GÓR: http://gory.imgw.pl/ 
DARMOWY WIDGET POGODOWY: http://widgetmeteo.imgw.pl/ 
 
IMGW-PIB. Instytut pełni kluczową rolę w osłonie meteorologicznej kraju od 1919 roku. Od Tatr po 
Bałtyk, od Karpat po Zalew Szczeciński analizujemy, dostarczamy prognozy i wydajemy ostrzeżenie. 
Nasze systemy informacyjne i rozwiązania działają 24/7 przez cały rok, wsparte wiedzą i 
doświadczeniem analityków i specjalistów meteorologii i hydrologii. Jesteśmy Instytutem 
skupiającym wysokiej klasy specjalistów i dysponujemy niezbędną infrastrukturą do pracy nad nim. 
Pogoda i klimat to jeden z najważniejszych tematów we współczesnym świecie. 
 

https://meteo.imgw.pl/
http://aplikacjameteo.imgw.pl/
http://gory.imgw.pl/
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