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Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB 
 

Synoptyczna prognoza pogody na tydzień 26.04-02.05.2021 r. 

 

Nadchodzący tydzień zapowiada się jako chłodny, ze zmiennym zachmurzeniem oraz z opadami 
atmosferycznymi. Najchłodniej będzie na początku tygodnia, kiedy to obok deszczu przelotnie 
popada także deszcz ze śniegiem, śnieg i krupa śnieżna, jednak od środy będą to już wyłącznie opady 
deszczu. Nocą z poniedziałku na wtorek, na przeważającym obszarze kraju, temperatura powietrza 
spadnie miejscami do -5°C.  Kolejna noc będzie już cieplejsza i jedynie na wschodzie, Pomorzu oraz 
w rejonach podgórskich może jeszcze wystąpić niewielki przymrozek. 
 

 
Plaża w Stegnie, 29.03.2021 r. Fot. Klaudia Wiejak | IMGW-PIB Gdynia 

 
W poniedziałek po południu chmur będzie przybywać i głównie na wschodzie oraz północy kraju 
wystąpią przelotne opady: deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu i krupy śnieżnej. Na Mazurach, 
Podlasiu i Mazowszu możliwe słabe burze. Temperatura od 6°C do 11°C. Na północy kraju wiatr 
w porywach osiągający 65 km/h. 
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W nocy z poniedziałku na  wtorek na zachodzie prawie bezchmurne niebo i tam spadek temperatury 
powietrza miejscami do -5°C. We wtorek będzie więcej chmur, ale słabe opady deszczu możliwe tylko 
na północnym wschodzie. Temperatura wzrośnie do 13°C oraz osłabnie prędkość i porywistość 
wiatru. 
 
W środę i czwartek więcej słońca. W czwartek na północy i zachodzie kraju wystąpią opady deszczu. 
Zrobi się cieplej: w nocy już dodatnia temperatura powietrza, a w dzień na południu jej wzrost do 
17°C. Wiatr z północnego zmieni swój kierunek na południowy. 
 
Nocą z czwartku na piątek i w piątek pochmurno i w całym kraju opady deszczu, choć w dzień będą 
zanikać. Na północy i w centrum chłodno, tam tylko od 8°C do 11°C. Najcieplej będzie na południu, 
gdzie temperatura wyniesie od 12°C do 18°C. 
 
W weekend majowy (sobota i niedziela) zapowiada się jako pochmurny, przejaśnienia możliwe będą 
głównie na północy. Miejscami, zwłaszcza na południu kraju, będzie też deszczowo. 
Temperatura powietrza kształtować się będzie od 7°C do 14°C, choć w sobotę na krańcach 
południowo-wschodnich może być nieco cieplej. Wiatr ponownie zmieni swój kierunek na północny. 
 

 
Wiosna 2021 r. Fot. Mateusz Mizgiel | IMGW-PIB Lublin 

 

 

 
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/ 
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APLIKACJA MOBILNA: http://aplikacjameteo.imgw.pl/ 
SERWIS Z CAŁOROCZNĄ POGODĄ DLA GÓR: http://gory.imgw.pl/ 
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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