
 

   
 

Warszawa, 24 kwietnia 2020 r. 
 

Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB 

 

Prognoza pogody na weekend (24-26.04) i prognoza opadów i wiatru na kolejne 

5 dni dla Biebrzańskiego Parku Narodowego 

 

Piątek (24 kwietnia) 

Sytuacja baryczna dla Polski 

Będziemy na skraju zatoki związanej z rozległym niżem nad Morzem Barentsa. Po południu 

nad północną Polskę dotrze strefa chłodnego frontu atmosferycznego. Z zachodu napłynie 

dość ciepłe i wilgotniejsze niż dotychczas powietrze. Ciśnienie będzie spadać 

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego  

W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu. 

Temperatura maksymalna od 16°C do 18°C, nad morzem od 12°C do 14°C. Wiatr słaby i 

umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. 

Gdańsk 16°C Koszalin 16°C Szczecin 18°C 

 

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego  

Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Po południu przelotne opady deszczu, możliwe 

burze. Temperatura maksymalna od 16°C do 19°C. Wiatr początkowo słaby, później 

umiarkowany, okresami porywisty, zachodni oraz północno-zachodni. W czasie burz porywy 

do 60 km/h. 

Olsztyn 18°C Suwałki 16°C Białystok 18°C  

 

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-

pomorskiego  

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami możliwe słabe przelotne opady deszczu. Na 

wschodzie regionu po południu lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 18°C 

do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W czasie burz wiatr porywisty. 



 

   
 

Poznań 20°C Gorzów 19°C Toruń 19°C 

Kalisz 18°C Bydgoszcz 19°C Zielona Góra 20°C 

 

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego  

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Późnym popołudniem i pod wieczór miejscami przelotne 

opady deszczu. Możliwe lokalne burze. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C. Wiatr 

słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 

60 km/h. 

Warszawa 20°C Łódź 18°C Lublin 19°C  

 

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego  

Zachmurzenie początkowo małe, później umiarkowane, przejściowo duże. Po południu lub 

wieczorem możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19°C do 

22°C, w rejonach podgórskich od 16°C do 20°C. Wiatr rano słaby, południowo-zachodni, 

później umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. 

Wrocław 21°C Jelenia Góra 19°C Legnica 21°C 

Opole 21°C Katowice 19°C Częstochowa 20°C 

 

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i 

podkarpackiego  

Początkowo zachmurzenie małe, po południu umiarkowane, a nawet lokalnie duże. 

Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C, w rejonach podgórskich od 15°C do 18°C. Wiatr 

słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.  

Kraków 19°C Kielce 19°C Rzeszów 17°C Zakopane 15°C 

 

Sobota (25 kwietnia) 

Sytuacja baryczna dla Polski 



 

   
 

Będziemy pod wpływem zatoki niżu, którego ośrodek będzie przemieszczał się znad 

Białorusi nad Ukrainę. Z północy na południe będzie wędrował chłodny front atmosferyczny. 

Po południu od zachodu zacznie rozbudowywać się klin wyżu znad Morza Północnego. Za 

frontem napłynie chłodniejsze nadal wilgotne powietrze. Ciśnienie zacznie rosnąć. 

 

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego  

Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna od 11°C do 14°C, 

nad samym morzem nad morzem od 9°C do 11°C. Wiatr umiarkowany, okresami nad 

samym morzem porywisty, północno-zachodni i północny. 

Gdańsk 9°C Koszalin 11°C  Szczecin 14°C 

 

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego  

Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami, głównie w centrum i na południu 

regionu przelotne opady deszczu oraz lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 

11°C do 14°C na Warmii i Mazurach i od 15°C do 19°C na Podlasiu. Wiatr początkowo 

słaby, później umiarkowany, okresami w porywach wzmagający się do 55 km/h, na ogół 

północny. W czasie burz porywy do 60 km/h. 

Olsztyn 11°C Suwałki 11°C Białystok 13°C  

 

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-

pomorskiego  

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami możliwe słabe przelotne opady deszczu. 

Temperatura maksymalna od 13°C do 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i 

północny. 

Poznań 15°C Gorzów 14°C Toruń 13°C 

Kalisz 14°C Bydgoszcz 13°C Zielona Góra 15°C 

 

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego  

Zachmurzenie umiarkowane i duże. W woj. łódzkim możliwe słabe przelotne opady deszczu, 

na Mazowszu i Lubelszczyźnie przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Temperatura 



 

   
 

maksymalna od 12°C na północy do 16°C na południu regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, 

okresami porywisty, w porywach na wschodzie regionu do 60 km/h, północno-zachodni i 

północny. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h. 

Warszawa 14°C Łódź 13°C Lublin 16°C  

 

 

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego  

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura 

maksymalna od 13°C do 16°C, w rejonach podgórskich od 9°C do 13°C. Wiatr umiarkowany, 

w porywach do 65 km/h, północno-zachodni i północny. 

Wrocław 15°C  Jelenia Góra 13°C Legnica 15°C 

Opole 15°C Katowice 15°C Częstochowa 14°C 

  

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i 

podkarpackiego  

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresowo przelotne opady deszczu. Po 

południu lokalnie burze, w których może spaść do 15 mm deszczu. W Tatrach przelotne 

opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 12°C do 15°C, w 

rejonach podgórskich od 9°C do 11°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, do 65 km/h, w burzach 

do 70 km/h, północno-zachodni, przejściowo północny.  

Kraków 14°C Kielce 14°C Rzeszów 15°C Zakopane 10 °C 

 

Niedziela (26 kwietnia) 

Sytuacja baryczna dla Polski 

Będziemy na skraju zatoki niżowej związanej z niżem w rejonie Morza Białego, w chłodnym 

powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie będzie się lekko wahać. 

 

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego  



 

   
 

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura 

maksymalna od 13°C do 16°C, nad morzem od 11°C do 13°C. Wiatr słaby, zmienny. 

Gdańsk 13°C Koszalin 13°C Szczecin 16°C 

 

 

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego  

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura 

maksymalna od 12°C do 14°C. Wiatr słaby, zmienny. 

Olsztyn 14°C Suwałki 12°C Białystok 12°C  

 

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-

pomorskiego  

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 15°C do 18°C. Wiatr 

słaby, zmienny. 

Poznań 16°C Gorzów 17°C Toruń 16°C 

Kalisz 15°C Bydgoszcz 16°C Zielona Góra 17°C 

 

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego  

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wschodzie regionu możliwe słabe przelotne opady 

deszczu. Temperatura maksymalna od 12°C do 16°C. Wiatr słaby, zmienny. 

Warszawa 13°C Łódź 15°C Lublin 12°C  

 

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego  

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 13°C do 

17°C. Wiatr słaby, zmienny. 

Wrocław 16°C Jelenia Góra 14°C Legnica 16°C 

Opole 15°C Katowice 13°C Częstochowa 13°C 



 

   
 

  

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i 

podkarpackiego  

 

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 11°C do 

15°C. Wiatr słaby, zmienny. 

Kraków 13 °C Kielce 13°C Rzeszów 13°C Zakopane 11°C 

 

Prognoza opadów i wiatru na kolejne 5 dni dla Biebrzańskiego Parku 
Narodowego 

Wszyscy pracownicy IMGW-PIB są ogromnie zasmuceni pożarem jaki ma miejsce w 

Biebrzańskim Parku Narodowym. Niestety nie przewidujemy znaczącej poprawy warunków 

atmosferycznych. Co prawda spodziewamy się deszczu, ale będzie to lekki opad. Również 

wiatr nie będzie sprzyjał – szczególnie w sobotę, kiedy spodziewamy się burzy.  

Wszyscy możemy pomóc w walce z żywiołem – zapraszamy do zbiórki środków na zakup 

sprzętu strażackiego potrzebnego w gaszeniu pożaru – każdy grosz się liczy: 

https://www.siepomaga.pl/biebrza 

DESZCZ: 
Piątek (24.04): 3 mm 
Piątek-Sobota (24-25.04): 2 mm 
Sobota (25.04): 2 mm 
W kolejnych dniach modele mają różne prognozy: 
Model GFS z godz. 00 UTC: Niedziela (26.04) – około 1 mm; Wtorek i środa (28-29.04) – 
około 1 mm. 
Model GFS z godz. 06 UTC: Środa i czwartek (29-30.04) – około 10 mm. 
Model ECMWF: Wtorek i środa (28-29.04) – około 2 mm.  
 
WIATR (maksymalny): 
Piątek (24.04): do 20 km/h, możliwa burza i porywy do 60 km/h. 
Piątek-Sobota (24-25.04): do 30 km/h z północy. 
Sobota (25.04): do 30 km/h, możliwa burza i porywy do 60 km/h 
Niedziela (26.04): do 10 km/h, wiatr zmienny 
Poniedziałek (27.04): do 15 km/h z południa 
Wtorek (28.04): do 25 km/h z południa  

https://www.siepomaga.pl/biebrza


 

   
 

Środa (29.04): do 20 km/h z północnego wschodu 
Czwartek (30.04): 25 km/h z północy 
 
Uwaga: prognozowanie na więcej niż 72 godziny obarczone są dużym błędem.  
 

 

Opracowanie: Małgorzata Tomczuk 

 
Dodatkowe informacje 24h/dobę: 

IMGW-PIB Biuro Prasowe  

Twitter: https://twitter.com/IMGWmeteo 

E. biuroprasowe@imgw.pl | T. (+48) 503 122 100 

 

IMGW-PIB jest ogólnopolską służbą hydrologiczno-meteorologiczną. Świadczymy usługi związane z oceanografią, pogodą i 

klimatem dla sił zbrojnych, instytucji rządowych, społeczeństwa, lotnictwa cywilnego, żeglugi, przemysłu, rolnictwa i 

biznesu. Od 1919 roku prognozujemy pogodę, przeprowadzamy analizy i badania. 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. 

https://twitter.com/IMGWmeteo
mailto:biuroprasowe@imgw.pl

