
Często siadywali przy oknie i wpatrywali się w otaczający ich niewielki, ziemski świat… Obserwowali rosnące wokół drzewa i kwiaty, spoglądali na ledwo 

widoczne stąd babiogórskie szczyty. Zamykając  zaś oczy, otwierali kolejne okno – okno swojej duszy – i widzieli rzeczy przez innych niedostrzegalne: anioły, świętych, 

babiogórskie duchy, dalekie kraje, kształty muzyki... Wtedy stawali się czarodziejami tworzącymi odmienny, magiczny świat.

Ci czarodzieje – malarze, rzeźbiarze, pisarze, poeci, muzycy i gawędziarze (kobiety i mężczyźni), mieszkający niegdyś po polskiej i słowackiej stronie Babiej 

Góry, czerpali natchnienie z tutejszej przyrody, historii i folkloru. Kim byli? Czym się inspirowali i co ich szczególnie zachwycało? Jak mógł wyglądać jeden dzień ich 

życia? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć w opowiadaniach dwóch miłośniczek tego regionu, Katarzyny Ceklarz i Reginy Wicher. Obie autorki w swoich 

tekstach zawartych w zbiorze pt. „Widok z okna” przybliżyły postacie owych czarodziejów, którzy dzięki swojej artystycznej wrażliwości i nieskończonej wyobraźni 

stworzyli niepowtarzalny, wtopiony w babiogórską przyrodę kulturowy pejzaż tej ziemi.  

Často sedávali pri okne a pozerali na okolitý malý, pozemský svet... Pozorovali dookola rastúce stromy a kvety, sledovali sotva viditeľné babohorské vrchy. Keď zatvárali oči, otvárali 

ďalšie okno, okno svojej duše, a videli veci pre iných neviditeľné: anjelov, svätcov, babohorských duchov, ďaleké krajiny, podoby hudby... Vtedy sa stávali čarodejníkmi, ktorí vytvárali osobitý, 

magický svet.

Títo čarodejníci – maliari, rezbári, spisovatelia, hudobníci a rozprávači (ženy a muži), ktorí kedysi žili na poľskej a na slovenskej strane Babej hory – čerpali inšpiráciu z tunajšej prírody, 

dejín a folklóru. Kým boli? Čím sa inšpirovali? Čo ich najviac okúzľovalo? Ako mohol vyzerať jeden deň v ich živote? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky nájdete v rozprávaniach dvoch 

milovníčok tohto regiónu: Katarzyny Ceklarz a Reginy Wicher. Obe autorky vo svojich textoch v knihe s názvom „Výhľad z okna” priblížili spomínaných čarodejníkov, ktorí vďaka svojej umeleckej 

citlivosti a neobmedzenej predstavivosti vytvorili neopakovateľnú kultúrnu krajinu ponorenú do babohorskej prírody. 
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