
 

 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, 07.09.2022 r. 

Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB 
 

Koniec spokojnej pogody. Na horyzoncie ochłodzenie i opady deszczu 
 
W ostatnim czasie mogliśmy cieszyć się wyżową, słoneczną aurą. W ciągu najbliższych dni sytuacja 
ulegnie jednak zmianie. 
Od zachodu Polska zaczyna dostawać się w zasięg zatoki związanej z niżem znad Wysp Brytyjskich 
oraz towarzyszących jej frontów atmosferycznych. Chłodne i suche powietrze pochodzenia 
arktycznego, które zalega jeszcze na wschodzie naszego kraju, stopniowo zostanie zastąpione przez 
cieplejszą i zdecydowanie wilgotniejszą masę powietrza polarnego morskiego. Przyniesie ona sporo 
chmur oraz opady deszczu, miejscami bardzo intensywne. 
 

 
Rejs po mazurskich jeziorach. Fot. Maciek Maciejewski | IMGW-PIB  

 
W czwartek na zachodzie i południu Polski wystąpią gwałtowne burze, którym towarzyszyć będą 
ulewy, silne porywy wiatru, a lokalnie również grad. 
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Prognoza burz na czwartek 08.09.2022 r. | https://www.facebook.com/burzaalertimgw  

 
W kolejnych dniach burze oraz strefa opadów deszczu będą przemieszczały się stopniowo w głąb 
kraju. W piątek najsilniejsze opady na wschodzie i północnym wschodzie Polski; duże zachmurzenie 
spowoduje, że temperatura w tych regionach nie wzrośnie w ciągu dnia powyżej 12-14°C. 
Na pozostałym obszarze kraju temperatura będzie oscylowała w granicach 18-23°C. 
 
Weekend pochmurny i deszczowy, z temperaturą od 21-23°C na północy do 13-15°C na południu. 
 

 
Zimny poranek na Mazowszu, wrzesień 2022 r. Fot. Izabela Adrian | IMGW-PIB  

https://www.facebook.com/burzaalertimgw
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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. 
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