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Zapraszamy na cotygodniowy cykl - tydzień w obiektywie, czyli wybór najciekawszych zdjęć tygodnia. W
każdą niedzielę, zapraszamy państwa do przeglądu najważniejszych wydarzeń i najciekawszych zdjęć
wykonanych przez naszych fotereporterów bądź też nadesłanych przez was do redakcji.
Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Sfotografowałeś lokalnego polityka? sfotografowałeś ciekawe zdarzenie? uważasz, że
twoje zdjęcie powinno się tutaj znaleźć w najbliższą niedzielę? Prześlij je na adres redakcja@ox.pl z dopiskiem
"tydzień w obiektywie". Za opublikowane zdjęcie otrzymasz dodatkowe punkty w naszym klubie ox.pl. Proszę
pamiętać o opisaniu zdjęcia - nazwisko/nick autora, oraz opis tego, co ono przedstawia. W mailu należy
również dodać oświadczenie - Umieszczając tę pracę w serwisie ox.pl oświadczam, że praca jest mojego
autorstwa i stanowi moją własność a na użycie wszelkich elementów w niej zawartych posiadam
wszystkie niezbędne prawa i zezwolenia.
Redakcja zastrzega sobie prawo do niepublikowania nadesłanych zdjęć bez podania przyczyny

W cieszyńskim hotelu ''Halny'' nagrywane były sceny powitania Nowego Roku
do filmu ''Wszystkie kobiety Mateusza.'' Krzysztof Globisz wcielający się w
rolę głównego bohatera - Mateusza Kłosa w tej scenie doskonale bawi się na
zabawie sylwestrowej. W tej scenie towarzyszy mu Anna Romantowska
znana m.in. z serialu ''Matki, żony i kochanki'' czy filmów ''Zabij mnie glino'',
''Panna Nikt''. Obejrzyj relację: Zabawa była przednia>>> Zobacz fotoreportaż
[KLIKNIJ] FOT. Michał Fielek

Tradycyjne Noworoczne nurkowanie skoczowskich strażaków w Wiśle.
Zobacz cały fotoreportaż>>> FOT Piotr Iwacz

Świąteczny Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Mieszanego Echo. Fot. PL
Zobacz cały fotoreportaż>>>

I Ustrońska Tyczka - zawody w skoku o tyczce. Zobacz cały fotoreportaż>>>
Fot: Patryk Kłoda

Międzynarodowe Zawody FIS - Slavic Cup. Zobacz cały fotoreportaż>>> FOT
Michał Fielek

Wernisaż wystawy rzeźb Maksymiliana Kapalskiego. Zobacz cały
fotoreportaż>>> FOT Stanisław Konopka

Zaćmienie słońca za nami. Obserwować je można było we wtorek (4 stycznia
2001) od godziny 8:14. Zobacz więcej zdjęć>>> FOT. Jan Bacza

Przyszła odwilż, stopniał śnieg, a naszym oczom ukazał się szary, brudny
świat. Butelki, puszki, niedopałki, kartoniki po soczkach i psie odchody
„zdobią” teraz naszą okolicę. Czytaj cały artykuł>>> Fot. BSK

Koncert Kolęd w Skoczowie. Zobacz cały fotoreportaż>>> FOT Patryk Kłoda

koncert Hammond School Select Esemble. Zobacz cały fotoreportaż>>> FOT.
Patryk Kłoda
Zrobiłeś/aś ciekawe zdjęcie? Sfotografowałeś lokalnego polityka? sfotografowałeś ciekawe zdarzenie? uważasz, że
twoje zdjęcie powinno się tutaj znaleźć w najbliższą niedzielę? Prześlij je na adres redakcja@ox.pl z dopiskiem
"tydzień w obiektywie". Za opublikowane zdjęcie otrzymasz dodatkowe punkty w naszym klubie ox.pl.
Proszę pamiętać o opisaniu zdjęcia - nazwisko/nick autora, oraz opis tego, co ono przedstawia. W mailu
należy również dodać oświadczenie - Umieszczając tę pracę w serwisie ox.pl oświadczam, że praca jest
mojego autorstwa i stanowi moją własność a na użycie wszelkich elementów w niej zawartych posiadam
wszystkie niezbędne prawa i zezwolenia.
Redakcja zastrzega sobie prawo do niepublikowania nadesłanych zdjęć bez podania przyczyny
Poprzednie tygodnie
Tydzień w obiektywie 1/(6)2011>>>
Tydzień w obiektywie 5/2010>>>
Tydzień w obiektywie 4/2010>>>
Tydzień w obiektywie 3/2010>>>
Tydzień w obiektywie 2/2010>>>
Tydzień w obiektywie 1/2010>>>

