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Prognoza pogody na tydzień 10-16.10.2022 
 
Najbliższy tydzień zapowiada się jako ciepły z dużą ilością słońca i tylko chwilami padać może 
przelotny deszcz. W najcieplejszym okresie temperatura powietrza osiągnie 22°C.  
W weekend wzrośnie prędkość i porywistość południowo-zachodniego wiatru. 
 
W poniedziałek pogodę kształtował będzie wyż z centrum nad Ukrainą. Po ustąpieniu 
porannych mgieł  będzie słonecznie.  Temperatura kształtować się będzie od 12°C do 19°C. 
Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowy i południowo-wschodni.  
 
We wtorek przemieszczać się będzie, z zachodu na wschód kraju, zatoka niżowa z chłodnym 
frontem atmosferycznym, a za nią w środę ponownie rozbuduje się klin wyżu znad Atlantyku. 
Miejscami, szczególnie na północy kraju, pojawią się przelotne opady deszczu oraz będzie 
nieco chłodniej. Temperatura powietrza w nocy wyniesie od 2°C do 9°C, a w dzień od 12°C do 
16°C. Wiatr zmieni swój kierunek na zachodni oraz północny i we wtorek będzie porywisty. 
 

 
Październik w Warszawie, 08.10.2022 Fot. Grzegorz Walijewski | IMGW-PIB 

 
W czwartek znajdziemy się w zasięgu wyżu, którego centrum przemieści się nad Białoruś. 
Będzie słonecznie i ciepło, temperatura rano wyniesie od 3°C do 9°C i wzrośnie w ciągu dnia 
do 14°C na Suwalszczyźnie i Półwyspie Helskim oraz do 19°C na Dolnym Śląsku. Wiatr osłabnie. 
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W piątek i sobotę ponownie znajdziemy się w zasięgu niżu znad Wysp Brytyjskich, co 
przyniesie więcej chmur i opady deszczu. W piątek opady deszczu są spodziewane na 
południowym zachodzie, ale w sobotę przelotny deszcz może wystąpić już w całym kraju. Nocą 
temperatura wyniesie od 5°C do 12°C, a w dzień od 12°C do 18°C. Południowo-zachodni wiatr 
będzie umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny; w porywach osiągać może do 60 km/h. 
 

 
Stacja wodowskazowa Krempna w październiku na Wisłoce, 06.10.2022 Fot. W. Bogaczyk |IMGW-PIB 

 
W niedzielę sporo chmur, ale padać nie powinno. Z południowego zachodu napłynie ciepłe 
powietrze polarne morskie i temperatura powietrza prawie w całym kraju osiągnie i 
przekroczy 20°C; najcieplej będzie na południu, tam 22°C. Wiatr będzie umiarkowany, 
okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. 
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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/   
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DARMOWY WIDGET POGODOWY: http://widgetmeteo.imgw.pl/   
  
IMGW-PIB. Instytut pełni kluczową rolę w osłonie meteorologicznej kraju od 1919 roku. Od 
Karpat po Bałtyk 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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