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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 fotoreporterów bądź też nadesłanych
przez Was do redakcji.

Pokaz mody ślubnej ze wzgórza zamkowego. Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie zaprezentowali ''Pokaz
mody ślubnej ze wzgórza zamkowego'' Zobacz fotoreportaż>>>

Dzień otwarty przy schronie bojowym w Cieszynie - Boguszowicach
ZOBACZ FOTOREPORTAŻ

23 września 2012r. w Etno-Chacie Topolej w Goleszowie odbył się koncert na 60 gitar...
ZOBACZ FOTOREPORTAŻ

Po raz kolejny w Wiśle kelnerzy uwijali się jak w ukropie. Biegali z tacami, nakrywali do stołu i zgadywali
jaki kieliszek należy użyć do włoskiej grappy. Zawody kelnerów wróciły na Pl. Hoﬀa w Wiśle. Swoją
tradycją sięgają 1938 roku wtedy do zmagań z tacą kelnerzy stanęli tu po raz pierwszy
ZOBACZ FOTOREPORTAŻ

Ustroń: Mini Rajd Równicy
ZOBACZ FOTOREPORTAŻ>>>

Barbara Nawratowicz gościła w Książnicy Cieszyńskiej. Aktorka Piwnicy pod Baranami, redaktorka Radia
Wolna Europa, opowiadała o swoim życiu i twórczości, uświetniając tym wystawę upamiętniającą Radio
Wolna Europa.
ZOBACZ FOTOREPORTAŻ>>>

Odsłonięcie tablicy interaktywnej poświęconej Adolfowi Bolko-Kantorowi na
Placu Wolności w Cieszynie 27.09.2012 z udziałem władz miasta i
reprezentantów Bokserskiego Klubu Sportowego z Jastrzębia. Słowo o tej
wybitnej postaci wygłosił Bogusław Słupczyński.
ZOBACZ FOTOREPORTAŻ>>>

II kolejka Beskidzkiej Amatorskiej Ligi Hokejowej mecz HC Czarne Pantery - HC
Monsters Ostrava (4:5). O wyniku zadecydowały karne
ZOBACZ FOTOREPORTAŻ>>>

''Śpiewanie na Rynku'' - wspólne śpiewanie pieśni regionalnych przez dzieci z
cieszyńskich szkół i przedszkoli ? Rynek 28.09.2012
ZOBACZ FOTOREPORTAŻ>>>

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

Zobacz poprzednie części KLIKNIJ>>>

