Warszawa, 21.06.2021 r.
Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB

IMGW-PIB na powitanie lata 2021: Lukrowane Kraby i ich "Syrena" na dachu siedziby
Instytutu
Dzisiaj, 21 czerwca, o godzinie 5.32 rozpoczęło się astronomiczne lato. Jest słonecznie, upalnie
i kolorowo. Czas zatem odetchnąć, „naładować” baterie i uśmiechnąć się. Bądźmy bezpieczni
na szlakach, plażach i miejskich skwerach. Dla tych, którym dokuczają wysokie temperatury
przypominamy, że polskie „kapryśne” lato ma zazwyczaj w zanadrzu wiele pogodowych
niespodzianek.
Lato astronomiczne
Na półkuli północnej lato astronomiczne rozpoczyna się w momencie, gdy Słońce przechodzi
przez punkt przesilenia letniego i wstępuje w znak Raka. Na ogół ma to miejsce między
21 a 22 czerwca, a tylko w latach przestępnych, jak np. w 2020 roku, dzień wcześniej.
Lata astronomicznego nie należy mylić z kalendarzowym, które przypada zawsze 22 czerwca,
niezależnie od położenia Słońca względem Ziemi.

Cumulonimbus w okolicach Łomży, 10.07.2020 r. | Fot. Mateusz Zamajtys, IMGW-PIB Białystok

Prognoza długoterminowa IMGW-PIB na lipiec i sierpień
Dla tych, którzy planują urlop w Polsce przypominamy prognozę długoterminową Centrum
Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB na lipiec i sierpień. W lipcu średnia miesięczna
temperatura powietrza w całym kraju powinna mieścić się w zakresie normy wieloletniej z lat 19912020 lub nieznacznie powyżej. Na przeważającym obszarze kraju miesięczna suma opadów
atmosferycznych najprawdopodobniej będzie kształtować się w zakresie normy wieloletniej, jedynie
na południu – poniżej normy. Z kolei w sierpniu średnia miesięczna temperatura powietrza
na przeważającym obszarze Polski powinna kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 19912020, a miesięczna suma opadów atmosferycznych – poniżej normy. Na północnym wschodzie
i w centrum możliwa średnia temperatura i suma opadów w normie.
„Syrena” na dachu Instytutu
Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć wam wszystkim dobrej pogody. Wspólnie witamy lato,
dzieląc się muzyczną pocztówką z bielańskiego dachu Instytutu (Lokalizacja: Warszawa, siedziba
IMGW-PIB, Podleśna 61, Realizacja: Camcraft, Produkcja: IMGW-PIB)

Link: https://youtu.be/hXbM_hxH-zI
“Syrena”
W pewien wiosenny poranek syrenę obudził skowronek
Zaspanym brązowym wzrokiem podąża za małym obłokiem
I niebo zostało niebieskie, gdy zniknął za Zamkiem Królewskim
Budynek majestatyczny dostarczył syrenie wytycznych
Że to już nie wioska rybacka, że nie ma rybaka Wacka
Że w wodzie nie moczą się sieci, nie jedzą ryb ludzkie dzieci
Bronię Warszawy przeto, spuściła więc ogon na beton
Rozejrzała się wokół, opuściła swój cokół trasą znikającego obłoku
Syrena na na na na
Syrena na na na na
Syrena!
Na rynku Starego Miasta spotkała znajomą niewiastę
Zanurkowała w fontannie, by przyjrzeć się z bliska pannie
Zamieniły kilka zdań i nastało pożegnanie pań
Ześlizgnęła się Kamiennymi Schodkami wprost na skarpę, a na niej
Oczom ukazał się prawy brzeg Wisły aż ją w gardle z zachwytu ścisnął
Zjechała do wody na tarczy, po drodze york na nią nawarczał
O! Świetnie sobie radzę, już jestem na Pradze
W zwolnionym tempie zarzuciła włosami, przeszła między małpą, lwami i słoniami
Syrena na na na na
Syrena na na na na
Syrena!
Ruszyła dalej w miasto, o Neptunie jak tu ciasno
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Dotarła do bramy bazaru Różyckiego, nie znam targowiska tego
Wśród kramików z przekupkami, dostrzegła skrzynkę wypełnioną rybami
Uf, ryby je warszawska gawiedź, spoko ta Warszawa, mogę ją nadal sławić
Zakochała się w handlarzu, jak niegdyś w swym rybaku
Syreną wiózł syrenę na randkę w tataraku
Syrena na na na na
Syrena na na na na
Syrena!
Syrena na na na na
Syrena na na na na
Syrena na na na na
Syrena na na na na
Syrena na na na na
Syrena na na na na
Syrena!
Lukrowane Kraby
Anna Zakrzewska – wokal.
Michał Janus – gitara/wokal.
Rafał Szultk – gitara basowa.
Andrei Abramau – perkusja.
Rafał Stepnowski – instrumenty klawiszowe (IMGW-PIB – szef Contentu w Instytucie).
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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/
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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