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Komunikat prasowy IMGW-PIB
Prognoza pogody na najbliższy weekend.
W piątek w całym kraju będzie nadal słonecznie i bardzo ciepło, od nocy z piątku
na sobotę stopniowo od zachodu przemieszczał się będzie chłodny front chłodny, który
przyniesie ochłodzenie, przelotny deszcz i burze. W niedzielę będzie nawet o 10°C
chłodniej niż w piątek.
Dzisiaj nad Polskę jeszcze nadal napływać będzie gorące powietrze zwrotnikowe,
co oznacza, że czeka nas bardzo ciepły i słoneczny dzień. Temperatura powietrza wyniesie
przeważnie od 25°C do 28°C, tak więc będzie to jak na razie najcieplejszy dzień w tym roku.
Nieco chłodniej będzie na Podhalu, do 22°C, najchłodniej nad samym morzem. Po południu
zachmurzy się na północnym wschodzie i zachodzie i tutaj możliwe będą przelotne opady
deszczu.
Wieczorem oraz w nocy z piątku na sobotę nad zachodnią Polskę nasunie się zatoka
niskiego ciśnienia, a wraz z nim strefa chłodnego frontu atmosferycznego, za którym napłynie
chłodniejsze powietrze polarne morskie. Przejście wspomnianego frontu spowoduje znaczne
ochłodzenie, przelotne opady deszczu, a lokalnie również burze.
W sobotę i niedzielę już cała Polska będzie w zasięgu układu niskiego ciśnienia, którego
ośrodek przemieści się znad Wielkopolski nad Litwę. Obecność niżu nad naszym krajem i napływ
chłodniejszego oraz wilgotniejszego powietrza przyniesie większe zachmurzenie, miejscami
występować będą przelotne opady deszczu, w województwach wschodnich wystąpią burze.
Najwięcej deszczu spodziewamy się na południowym wschodzie, gdzie w ciągu doby może spaść
od 20 mm do 35 mm deszczu. Na pozostałym obszarze opady będą na ogół słabe.
W sobotę na wschodzie będzie jeszcze bardzo ciepło, temperatura w najcieplejszym
monecie dnia wyniesie do 23°C, 25°C, tutaj po południu również możliwe są burze. Na zachodzie,
po przejściu frontu atmosferycznego temperatura maksymalna w dzień wyniesie około 16°C,
18°C. W niedzielę w całym kraju będzie już znacznie chłodniej, temperatura będzie niemal o około
10°C niższa niż w dzisiaj i wyniesie maksymalnie od 12°C na Podkarpaciu, około 14°C nad
morzem do 17°C w centrum i na Mazurach. Nad ranem w niedzielę wysoko w górach mogą
wystąpić opady deszczu ze śniegiem, a przejściowo także śniegu. Zmieni się również kierunek
wiatru z południowego na zachodni i północno-zachodni, ale jego prędkość znacznie osłabnie.
W kolejnych dniach pogodę w Polsce będzie kształtowało dość chłodne powietrze.
Przyniesie ono ze sobą zwiększone zachmurzenie, miejscami głównie na południu, Polski
przelotny deszcz, dość chłodne noce z temperatura od 4°C do 8°C i w dzień od około 12°C
do 18°C.
Do komunikatu załączamy ilustracje prognozy temperatury maksymalnej z modelu
numerycznego Alaro. Na ilustracjach doskonale widać różnicę w temperaturze między piątkiem
a niedzielą.
Bardziej szczegółową prognozę na kolejne dni przedstawimy Państwu na początku
przyszłego tygodnia. Bieżące prognozy pogody oraz zagrożenie publikujemy na stronie
pogodynka.pl, na którą również zapraszamy.
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Rysunek 1Prognoza temperatury maksymalnej, piątek 26.04

Rysunek 2 Prognoza temperatury maksymalnej, niedziela 28.04
Przygotowali synoptycy meteorolodzy CBPM: Ewa Łapińska, Szymon Ogórek.
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