Warszawa, 21.06.2021 r.
Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB

Synoptyczna prognoza pogody na najbliższy tydzień 21-27.06.2021 r.
Początek nowego tygodnia będzie jednocześnie początkiem zmian w pogodzie. Upały zaczną
stopniowo ustępować, od piątku w całym kraju w najcieplejszym momencie dnia temperatura
powietrza nie przekroczy 30°C. Jednocześnie pojawi się znacznie więcej opadów deszczu oraz burz,
które w pierwszej części tygodnia miejscami mogą być silne, z opadami gradu, silnym wiatrem oraz
intensywnym deszczem.
Po bardzo ciepłej nocy poniedziałek rozpocznie się słonecznie, lecz na zachodzie, południu oraz
południowym wschodzie już od godzin południowych rozwijać się zacznie zachmurzenie kłębiaste
i lokalnie padać będzie przelotny deszcz. Pojawią się burze. Najsilniejsze prognozowane są na
zachodzie kraju, w ich trakcie opady deszczu miejscami do 30 mm, porywy wiatru do 80 km/h,
możliwy też grad. Nieco słabsze burze wystąpią też na południowym wschodzie, tam opady
do 20 mm i porywy wiatru do 70 km/h. Nadal upalnie, od 28°C na wschodzie do 34°C na zachodzie.
Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków południowych

Plaża w Świnoujściu, 19.06.2021 r. | Fot. Konrad Bralczyk, IMGW-PIB Świnoujście

W nocy z poniedziałku na wtorek aktywne burze na zachodzie kraju przemieszczą się nieco
na wschód obejmując swym zasięgiem m.in. Wielkopolskę, Opolszczyznę i Górny Śląsk. W ich trakcie
opady deszczu do 30 mm i porywy wiatru do 70 km/h. Na pozostałym obszarze noc pogodna,
ale nadal bardzo ciepła – tuż po wschodzie słońca na termometrach od 16°C do 21°C.
Pierwszy dzień kalendarzowego lata (wtorek) to kontynuacja upalnej i burzowej aury, tym razem
we wschodniej połowie kraju. Burzom w tej części kraju towarzyszyć będą opady deszczu do 30 mm,
porywy wiatru do 70 km/h oraz opady gradu. Najchłodniej na Pomorzu, od 22°C do 24°C oraz
na zachodzie, około, 27°C, najcieplej na Podkarpaciu, do 32°C. Słaby i umiarkowany wiatr
we wschodniej połowie kraju wiał będzie z kierunków południowych, w zachodniej z północnego
zachodu.

Chmury burzowe w Kołobrzegu, 22.05.2021 r. | Fot. Agata Michalska, IMGW-PIB

2

BIURO PRASOWE IMGW-PIB

Na zachodzie kraju zdecydowanie chłodniej już w środę, tam na termometrach w najcieplejszym
momencie dnia od 17°C do 25°C. Gorąco jeszcze we wschodniej połowie kraju, temperatura
maksymalna od 29°C do 32°C. W całym kraju przelotnie padał będzie deszcz, a we wschodniej
połowie kraju prognozujemy burze z opadami deszczu do 20 mm, gradem oraz porywami wiatru
do 70 km/h. Z północy i zachodu wiał będzie słaby i umiarkowany wiatr, jedynie na wschodzie będzie
on jeszcze południowy.
Czwartek ponownie z przelotnym deszczem, a na wschodzie i południowym wschodzie również
z burzami. Miejscami zjawiska towarzyszące burzom mogą być silniejsze, możliwy jest ulewny deszcz
oraz porywisty wiatr. Temperatura maksymalna powyżej 30°C tylko na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie,
na pozostałym obszarze w najcieplejszym momencie dnia na termometrach od 16°C do 18°C
nad morzem i na zachodzie, do 29°C na północnym zachodzie.
W piątek burze na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane lub
duże i miejscami przelotny deszcz. Najcieplej na wschodzie, od 25°C do 27°C, na pozostałym obszarze
od 18°C do 22°C. Słaby wiatr wiał będzie z północnego zachodu.
Weekend znacznie chłodniejszy od minionego, ze zmiennym zachmurzeniem i przelotnymi opadami
deszczu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 18°C do 25°C, nocami też chłodniej,
od 9°C do 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko w niedzielę na Pomorzu dość silny i porywisty, wiał
będzie z zachodu i północnego-zachodu.

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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