
 

 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, 25.09.2020 r. 
 
Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB 
 

Pierwszy weekend jesieni 2020 r. 
 
Prognozy na najbliższy weekend przewidują dynamiczną pogodę – intensywne 
opady deszczu, miejscami burze, silny i porywisty wiatr oraz ochłodzenie. Czy jesień 
zawsze rozpoczynała się w tak samo? 
 

 
Brzozowy las jesienią. Fot. Maciej Maciejewski 

 
Rok temu, tj. w 2019 r., w pierwszy jesienny weekend (28-29 września) przeważało 
zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami padał słaby, przelotny deszcz, na 
północy i zachodzie występowały też burze. W nocy najchłodniej było na wschodzie 
kraju, od 8°C do 11°C, najcieplej natomiast na zachodzie i południu, do 14°C, 17°C. 
W dzień temperatura maksymalna wynosiła od 14°C, 16°C na północnym wschodzie 
do 20°C, 22°C na południu. Wiatr był słaby i umiarkowany, jedynie na obszarach 
podgórskich dość silny i porywisty, z kierunków południowych i zachodnich.  
 
W 2018 r. ostatni weekend września (29-30) był słoneczny, ale chłodny. Nocami 
temperatura spadała do -3°C na wschodzie oraz południu kraju, a przy gruncie było 
jeszcze chłodniej, nawet -6°C miejscami na wschodzie. W dzień natomiast najcieplej 
było na zachodzie oraz nad morzem, do 16°C, 18°C, najchłodniej natomiast na 
wschodzie i obszarach podgórskich, od 12°C do 14°C. Wiał słaby i umiarkowany 
wiatr, przeważnie z kierunków południowych. 
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Fot. Jacek Dylag/Unsplash 
 

Koniec września 2017 r. to ponownie na przeważającym obszarze słoneczna aura, 
jedynie na zachodzie padał słaby deszcz. Noce były mgliste i chłodne, temperatura 
minimalna spadała na wschodzie, w górach oraz miejscami w centrum do -1°C, a 
przy gruncie do -3°C. Najcieplejsze noce były nad morzem – do 10°C, 12°C. W 
dzień, po zaniku nocnych mgieł, temperatura szybko rosła, najcieplej było na 
zachodzie kraju, do 19°C. Wiatr był słaby i umiarkowany, w dzień tylko okresami 
dość silny i wiał z południa oraz wschodu. 
 
 
Opracowanie: Michał Ogrodnik 
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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/ 
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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