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Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB

Prognoza synoptyczna na 12 tydzień roku (21-27.03.2022)
Rozpoczynający się tydzień pogodowo będzie zbliżony do ostatnich dni. Nadal nad Polską dominować
będzie wyż (Wyż Peter), a to oznacza, że będziemy mieli dużo słońca w całym kraju. Oprócz tego, że
będzie słonecznie i bez opadów, tydzień zapowiada się z coraz wyższą temperaturą, jedynie poranki
mogą być chłodne, zwłaszcza w pierwszej części tygodnia.
W poniedziałek po chłodnym poranku w całym kraju dużo słońca. Na termometrach zobaczymy od
8°C na Podhalu i 10°C na wschodzie do 13°C, 14°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany,
z kierunków wschodnich, jedynie wysoko w górach wiatr będzie silniejszy z porywami do 65 km/h.

Noc z poniedziałku na wtorek także będzie pogoda, ale miejscami utworzą się gęste mgły, zwłaszcza
na północnym wschodzie. Noc podobnie jak poprzednie będzie chłodna. Temperatura minimalna
wyniesie od -4°C do 0°C, na zachodnim wybrzeżu do 2°C. W kotlinach karpackich spadek temperatury
do -8°C.

Wtorek przyniesie nam szybki wzrost temperatury, w najcieplejszym momencie dnia będzie od 10°C,
12°C na północy do 17°C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym
zachodzie chwilami porywisty. Bardziej wietrznie będzie w górach: w Sudetach porywy wiatru do
60 km/h, na szczytach Tatr do 70 km/h.
Jeszcze cieplej będzie w środę, kiedy to termometry pokażą od 13°C, 14°C na północnym wschodzie
do nawet 19°C na południowym zachodzie, chłodniej nad morzem: od 8°C do 10°C. Nadal będzie
słonecznie, a wiatr na ogół będzie słaby, zmienny.
Kolejne dni, od czwartku do niedzieli, nie przyniosą nam zmiany pogody. Wciąż będzie słonecznie,
ale okresami pojawią się niegroźne chmury. Nie prognozujemy wstąpienia opadów. Noce będą
cieplejsze, temperatura nie powinna już spadać poniżej 0°C, będzie od 0°C do 5°C. Temperatura
maksymalna codziennie będzie osiągać wartości dwucyfrowe (od 10°C, 11°C na północnym
wschodzie do 17°C, 18°C na zachodzie), tylko nad morzem może być nieco chłodniej (7-10°C).
Przeważać będzie słaby wiatr z kierunków północnych.

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/
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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 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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