Anna Siciak, Styfi Józef Wincenty (1854–1929) [w:] Tekstowa kartoteka osobowa przemyślan, pod red. Anny Siciak –
na stronie Przemyskiej Biblioteki Publicznej;
zob. także Anna Siciak, Styfi Józef Wincenty (1854–1929)
[w:] Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i
XX wieku Polski południowo-wschodniej, pod red. Andrzeja
Meissnera, Kazimierza Szmyda, Rzeszów 2011 s. 395

STYFI Józef Wincenty (1854–1929), drukarz, wydawca, przedsiębiorca, właściciel drukarni w Przemyślu.
Ur. 4 lipca 1854 r. w Warszawie jako syn Hipolita,
grawera, i Joanny z Kaczyńskich.
W lipcu 1868 r. rozpoczął praktykę drukarską
w Warszawie. Wyjechał stamtąd po uzyskaniu pełnoletności, obawiając się poboru do wojska rosyjskiego. Zatrudnił się na krótko w Poznaniu i Krakowie. W 1876–1878 przebywał we Lwowie, w
1878–1884 w Tarnowie. W 1884 r. rozpoczął pracę
w drukarni Stanisława Ferdynanda Piątkiewicza w
Przemyślu. W 1885 r. otworzył w Przemyślu biuro
pośrednictwa pracy, w 1890 r. biuro ogłoszeń.
W 1895 r. uruchomił przedsiębiorstwo autobusów
konnych, które wkrótce zlikwidował. W grudniu
1892 r. założył własną drukarnię. Drukował w językach polskim, ukraińskim, niemieckim i łacińskim. Pod względem wielkości drukarnia Styfiego
była drugą (po drukarni J. Łazora) w Przemyślu.
Do 1939 wykonano w niej ok. 350 druków zwartych i ciągłych, także własne nakłady: w wyborze
własnym Zbiorek pieśni polskich (1894), A. Szczurowskiego, Skorowidz powiatu jarosławskiego na
rok 1902 (1902), Skorowidz miasta Przemyśla wraz
z planem miasta (1905), polskie i ukraińskie wydanie Noworocznika listonosza (1901–1931), KalenStrona 1 z 3

darz przemyski (1899, 1900) i inne. Wydawał czasopisma: „Kropidło” (1895), „Przegląd Drukarski”
(1899–1899),
„Dziennik
Przemyski”
(1905).
W 1907 r. był współzałożycielem „Gazety Przemyskiej” i do r. 1908 (z krótką przerwą) był również jej
redaktorem odpowiedzialnym.
Aktywnie uczestniczył w życiu społecznym i publicznym; wchodził do zarządów wielu lokalnych
stowarzyszeń. Działał w radzie miejskiej. Był założycielem i wchodził do zarządu miejscowego oddziału Związku Strzeleckiego (1913); delegat Delegatury
Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu
Narodowego w czasie I wojny światowej. W listopadzie 1918 został wybrany do pięcioosobowego Komitetu Wykonawczego Rady Narodowej i brał czynny udział w jego pracach.
Zawarł w 1881 r. ślub z Felicją Bronisławą Romańską (1863–1942). Ze związku urodził się syn Juliusz (1889–1964), aktora amatora, reżysera i prezesa Tow. Dramatycznego im. A. Fredry «Fredreum» w
Przemyślu; drukarnię ojca prowadził do swego wyjazdu z Przemyśla w r. 1936.
Zmarł 29 września 1929 r. Przemyślu i został pochowany na cmentarzu głównym przy ul. J. Słowackiego (tam błędna data urodzin: 1853).
Bibliografia: AP m. st. Warszawy, Akta stanu cywilnego
parafii rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela w Warszawie, sygn. 29, k. 225, poz. 444; Parafia katedralna
w Tarnowie, księga zaślubin z 1881 r., t. 4, s. 34, poz.
30; USC w Przemyślu, Księga zgonów z 1929 r.
Pieczątkowski F., Styfi Józef, [w:] Słownik pracowników
książki polskiej, Warszawa–Łódź 1972, s. 865, tam błędna data urodzin: 1853; Siciak A., Druki przemyskie
1754–1939, Przemyśl 2002, passim; Taż, Styfi Józef
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Wincenty, [w:] PSB, t. 45/2, s. 194-195; Taż, Styfi Józef
Wincenty, [w:] Przemyski słownik biograficzny, t. 1,
Przemyśl 2009, s. 137-141; Tadeusiewicz H., „Przegląd
Drukarski”. Nieznane czasopismo fachowe z końca XIX
wieku, „Roczniki Biblioteczne” 1971, s. 41-53.
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