Warszawa, 14.09.2020 r.
Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB

Przed nami tydzień z dwoma obliczami września, pogoda wyraźnie podzieli go na
dwie części. Pierwsze trzy dni będą bardzo ciepłe, a nawet upalne. Od czwartku
nastąpi znaczne ochłodzenie.
Na początku tygodnia Polska będzie pod wpływem wyżu, a z południowego zachodu
zacznie napływać powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Napływ takiej masy
powietrza będzie skutkował, że na termometrach zobaczymy coraz wyższe wartości.
Już w poniedziałek temperatura maksymalna wyniesie od 19°C na północnym
wschodzie do nawet 30°C lokalnie na południowym zachodzie. We wtorek i środę
cieplej zrobi się również na północnym wschodzie, gdzie w najcieplejszym momencie
dnia będzie około 24°C. Na południowym zachodzie nadal upalnie, temperatura do
30°C, a we wtorek do 31°C. Również ciepłe jak na wrzesień będą najbliższe noce,
temperatura minimalna od 10°C do 17°C, tylko miejscami na południu może spaść
do 7°C. W te trzy dni będzie dużo słońca, więcej chmur okresami jedynie na
północy, a słaby deszcz możliwy tylko w poniedziałek na wschodnim wybrzeżu. Noce
i poranki miejscami mogą być mgliste. Liczne mgły wystąpią zwłaszcza w nocy z
poniedziałku na wtorek. Wiatr przeważnie będzie słaby, z kierunków południowych i
zachodnich.

Ryc. 1. Maksymalne temperatury w najbliższym tygodniu.
W czwartek czeka nas zmiana pogody. Przez Polskę z północnego zachodu na
południowy wschód przemieści się chłodny front atmosferyczny. Będzie
pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, a gdzieniegdzie pojawią się burze z
porywami wiatru do 65 km/h. Za frontem napłynie znacznie chłodniejsze powietrze.
Temperatura maksymalna wyniesie od zaledwie 14°C, 16°C na północy do 24°C na
południowym wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany, na wybrzeżu także dość
silny, w porywach do 65 km/h, północny i północno-zachodni.
W piątek poprawa pogody, od zachodu nasunie się klin wyżowy. Będzie pogodnie
tylko na północnym wschodzie więcej chmur i tam możliwe przelotne opady deszczu.
Piątkowy poranek zdecydowanie chłodniejszy, na termometrach od 5°C do 8°C.
Temperatura maksymalna w dzień od 13°C na północnym wschodzie do 18°C na
południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie w
porywach do 60 km/h, północny i północno-zachodni, na zachodzie skręcający na
wschodni.Weekend będzie słoneczny, ale niestety nadal chłodny. Temperatura
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minimalna od 3°C do 8°C, a maksymalna od 15°C do 20°C. Wiatr przeważnie słaby,
na wschodzie zmienny, na pozostałym obszarze kraju z kierunków wschodnich.
Opracował synoptyk meteorolog Kamil Walczak

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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