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Sygurd Wiśniowski, urodził się dnia 6 kwietnia 1841 roku
w Paniowcach Zielonych na Podolu. Zmarł on natomiast dnia 23
kwietnia 1892 roku we Lwowie. Zasłynął on w naszej kulturze
jako pisarz, nowelista, reportażysta i tłumacz. Mało kto wiedział,
nawet z jego ówczesnych znajomych i przyjaciół, że jego pasją
były też podróże nie tylko te po Polsce, ale głównie po cały
starym kontynencie.
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Antologia wybranych przez Juliana Tuwima nowel napisanych przez polskich autorów z XIX w. Przedstawiony
tom zawiera nowelę Sygurda Wiśniowskiego - Niewidzialny.

W latach 1858-59, Sygurd podróżował do Turcji i Rumunii. Należał on także
do oddziałów Garibaldiego. Uważał on bowiem, że potrzebne mu jest wyższe
wykształcenie, zatem spróbował on swoich możliwości studiując w Polskiej Szkole
Wojskowej w Cuneo.
W roku 1862 Wiśniowski rozpoczął podróże do Polinezji, Australii i Nowej Zelandii. Był
wtedy przede wszystkim dziennikarzem, ale pracował on także jako marynarz
i poszukiwacz złota. Dwukrotnie odbył podróż dookoła świata, po czym wrócił do Polski,
gdzie jak mawiał najlepiej się czuł.
Jego felietony z podróży ukazywały się w „Gazecie Narodowej", wydawanej we Lwowie.
Zostały zebrane i wydane wspólnie w roku 1873 będąc zatytułowanymi „Dziesięć lat
w Australii”. Sygurd Wiśniowski, odbył jak się później okazało swoją podróż życia
do Stanów Zjednoczonych, w charakterze reportera i działacza politycznego, po czym
ponownie powrócił do ojczyzny i zamieszkał w rejonie zaboru austriackiego, gdzie kupił
tereny naftowe. Pozostawał tam do końca życia.
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Jego twórczość wysoko cenił Henryk Sienkiewicz, jak również Maria Konopnicka.
Reportaże Wiśniowskiego z podróży do Australii i Ameryki należą do klasyki
reporterskiej.
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