
 

 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, 07.10.2021 r. 
 
Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB 
 

Chłodno i słonecznie. W górach prognozowane opady śniegu. Uwaga – przymrozki! 

 

W nadchodzący weekend pogodę w Polsce będzie kształtował wyż znad Rosji, który sprowadzi 

do nas suche, kontynentalne powietrze. W dzień maksymalna temperatura wyniesie od 10 do 15°C, 

w nocy pojawią się przygruntowe przymrozki. Uczucie chłodu będzie potęgować porywisty wiatr. 

Od wtorku pogodę w Polsce zacznie kształtować niż z Europy Północnej, za którym napłynie bardzo 

chłodne i wilgotne powietrze z rejonu Morza Norweskiego i Grenlandii. Pojawią się opady deszczu, 

a w górach może spaść śnieg. Niewielkie ocieplenie możliwe pod koniec tygodnia. 

 

 
Przymrozek na stacji hydrologiczno-meteorologicznej w Krośnie. Fot. SHM Krosno | IMGW-PIB 
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Piątek na ogół pogodny, nieco więcej chmur na krańcach zachodnich Polski. Rano w kotlinach 

górskich mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura w najcieplejszym momencie 

dnia od 11 do 13°C na wschodzie i do 16°C na zachodzie. Wiatr chwilami porywisty, wiał będzie 

ze wschodu i południowego wschodu. 

 

W nocy z piątku na sobotę bezchmurnie, nad ranem mroźnie. Temperatura minimalna od – 1°C 

na wschodzie do 4°C na zachodzie i 7°C nad morzem. W miejscowościach podgórskich lokalnie 

spadek temperatury do –5°C. Niemal w całym kraju możliwe przygruntowe przymrozki do –2°C, 

a na Suwalszczyźnie do –3°C.  

 

W sobotę i niedzielę na ogół słonecznie, nieco więcej chmur nad morzem. Nadal dość chłodno, 

temperatura w dzień wyniesie do 10°C na wschodzie i do 15°C na zachodzie kraju, w rejonach 

podgórskich około 7-10°C. W nocy z soboty na niedzielę możliwe przygruntowe przymrozki do –2°C. 

Wiatr i umiarkowany, na południu chwilami porywisty, południowo-wschodni i wschodni.  

 

W poniedziałkowy poranek we wschodniej połowie kraju przygruntowe przymrozki do –3°C, 

w ciągu dnia temperatura maksymalna 12-14°C. Po południu na zachodzie możliwy słaby deszcz.  

 

Od wtorku do czwartku niższe temperatury, dużo chmur i opady deszczu w całym kraju. 

W nocy możliwe przymrozki, wysoko w górach możemy spodziewać się opadów śniegu, w rejonach 

podgórskich deszczu ze śniegiem. W dzień temperatura maksymalna od 8°C do 13°C, na Podhalu 

około 6°C.  Wiatr początkowo słaby, w środę i czwartek okresami umiarkowany i porywisty. 

Będzie wiał z zachodu i północnego zachodu.  
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Prognoza wartości temperatury powietrza na wys. ok. 1,5 km nad powierzchnią ziemi w dniach 10-14.10.2021 r. wg modelu 
GFS. Będzie coraz chłodniej. 
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Prognoza wilgotności powietrza na wys. ok. 3 km nad powierzchnią ziemi w dniach 10-14.10.2021 r. wg modelu GFS. 

 
 
 
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/ 
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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