Warszawa, 15.09.2020 r.
Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB

Jak długo upał i co potem?
Jest upał! Dziś do godziny 16:00 temperatura na kilkunastu stacjach IMGW w aż czterech
województwach przekroczyła 30°C (chodzi o woj. lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie i
zachodniopomorskie). Najwyższa temperatura jak dotąd 31,4°C wystąpiła w Lubinicku koło
Świebodzina. Jeszcze jutro będziemy się cieszyć iście letnią temperaturą, bo choć będzie
nieco chłodniej – to również jutro lokalnie w centrum i na południu możliwe jest
przekroczenie 30°C.
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Koniec gorąca nastąpi szybko i radykalnie – w drugiej połowie nocy ze środy na czwartek z
północy na południe kraju przemieści się chłodny front atmosferyczny rozdzielający znacznie
różniące się między sobą masy powietrza. W czwartek obudzimy się już w zupełnie innej
aurze – będzie wyraźnie chłodniej, temperatura maksymalna tylko na południu kraju
przekroczy 20°C – odczuwalny będzie umiarkowany i dość silny oraz porywisty wiatr. Wiatr

ten sprawi, że na północy Polski – choć na termometrach będzie około 15-16°C, to
odczuwalnie będzie poniżej 10°C. Zmianie pogody będą towarzyszyć lokalne przelotne
opady deszczu, a na południu – szczególnie w górach – burze.
Od piątku stopniowa poprawa pogody. Znów dostaniemy się w zasięg wyżu, więc mimo
chłodu, będzie dość pogodnie i z łagodniejszym wiatrem. Po weekendzie temperatura w
niektórych miejscach wzrośnie powyżej 25°C, a pierwsze dni jesieni raczej przypominać
będą ciepłe babie lato niż pochmurną wietrzną jesień.
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/
DARMOWY WIDGET POGODOWY: http://widgetmeteo.imgw.pl/
IMGW-PIB jest ogólnopolską służbą hydrologiczno-meteorologiczną. Świadczymy usługi
związane z oceanografią, pogodą i klimatem dla sił zbrojnych, instytucji rządowych,
społeczeństwa, lotnictwa cywilnego, żeglugi, przemysłu, rolnictwa i biznesu. Od 1919 roku
prognozujemy pogodę, przeprowadzamy analizy i badania. 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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