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Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB 
 

Synoptyczna prognoza pogody na długi czerwcowy weekend (03-06.06.2021) 
 

W nadchodzący weekend nad Polską dominował będzie klin wyżowy, który zapewni nam 
stabilną, przeważnie suchą pogodę z niewielkim zachmurzeniem. Zrobi się też cieplej. 
 

 
Bieszczady. | Fot. Emilia Pawelska, IMGW-PIB Białystok 
 
Czwartek będzie pogodny i suchy w całym kraju. Maksymalna temperatura powietrza wyniesie 

od 20°C do 23°C, w obszarach podgórskich i nad morzem od 17°C do 20°C. Wiatr będzie słaby 

i umiarkowany.  

 
Piątek przyniesie możliwość słabych i przelotnych opadów na wschodzie, głównie na Warmii 
i Mazurach. Poza tym pogodnie i sucho. Ciepło: od około 20°C na wschodzie do 25°C miejscami 
na zachodzie. W obszarach podgórskich i nad samym morzem nieco chłodniej, od 17°C do 20°C. 
Wiatr ponownie słaby, chwilami umiarkowany. 
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Sobota będzie na ogół pogodna, szansa na przelotne, popołudniowe opady deszczu wystąpi jedynie 
lokalnie, zwłaszcza na wschodzie i południu Polski. Temperatura maksymalna na ogół od 21°C 
do 25°C, w obszarach podgórskich oraz nad morzem od 17°C do 20°C. Dominować będzie słaby wiatr. 
 
W niedzielę deszcz możliwy będzie głównie na południowym zachodzie i krańcach południowych 
Polski. Na pozostałym obszarze prawdopodobieństwo opadów będzie niskie. 
Temperatura maksymalna ponownie przeważnie w przedziale od 21°C do 25°C, choć w obszarach 
podgórskich i nad samym morzem będzie nieco chłodniej, od 17°C do 21°C. Wiatr nadal słaby 
i umiarkowany. 
 

 
Kołobrzeg-Dźwirzyno. | Fot. Agata Michalska, IMGW-PIB Kołobrzeg-Dźwirzyno 

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

