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O cygarach

Zwyczaj palenia cygar rozprzestrzeni³ siê po Europie z Hiszpanii, gdzie 
cygara z kubañskiego tytoniu by³y produkowane w Sewilli od 1717 roku. 
Do 1790 roku manufaktury cygar rozprzestrzeni³y siê na pó³noc od 
Pirenejów - do Francji i Niemiec. Ale palenie cygar nie by³o popularne 
we Francji i Wielkiej Brytanii a¿ do wojny na pó³wyspie (1806-1812) przeciw 
Napoleonowi, kiedy to powracaj¹cy brytyjscy i francuscy weterani 
spopularyzowali zwyczaj palenia cygar, którego nauczyli siê w Hiszpanii. 
W tym czasie fajkê zastêpowa³a powoli tabaka, a cygara sta³y siê modn¹ 
metod¹ palenia tytoniu. Produkcja cygar ruszy³a w Anglii w 1820 roku.

Wkrótce pojawi³o siê zapotrzebowanie na cygara wy¿szej jakoœci i sewille, 
jak nazywano hiszpañskie cygara, zosta³y odsuniête na rzecz pochodz¹cych 
z Kuby (póŸniejszej hiszpañskiej kolonii, dziêki dekretowi króla Hiszpanii 
Ferdynandowi VII w 1821 roku). Palenie cygar by³o tak popularne w Brytanii 
i Francji, ¿e w europejskich poci¹gach pojawi³y siê wagony dla palaczy, 
a do klubów i hoteli wprowadzono specjalne pokoje.

Z pocz¹tku Hiszpanie przywozili surowce z Kuby i sami zwijali cygara. Jednak 
wroku 1821, Hiszpania zezwoli³a Kubie na produkcjê cygar i tak narodzi³y siê 
Havany. W uznaniu za ten gest Kubañczycy dostarczali ka¿dego roku królowi 
hiszpañskiemu skrzynkê najlepszych cygar. By³y to os³awione Trynidady.

W Stanach Zjednoczonych cygara sta³y siê popularne w czasach Lincolna. 
Fabryki powsta³y w Nowym Jorku, Connecticut i w Pensylwanii.
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Cygaro - nazwa najprawdopodobniej pochodzi z jêzyka Majów. U¿ywane przez
nich s³owo “sik’ar” odnosz¹ce siê do czynnoœci palenia, by³o kojarzone przez 
bia³ych z przedmiotem jaki Indianie palili. Pierwowzór cygara to liœcie tytoniu
owiniête liœæmi kukurydzy. Przez lata sztuka zwijania cygar ewoluowa³a i na 
dzieñ dzisiejszy mo¿na powiedzieæ, ¿e cygaro zwija siê z trzech rodzajów
tytoniu. Podstawê stanowi czêœæ wewnêtrzna - wk³adka, z³o¿ona zazwyczaj 
z 2-4 gatunków tytoniu, jest to tzw. filler, który odpowiada za w³aœciwy smak,
aromat i ci¹g³oœæ ¿arzenia siê cygara. Drug¹ warstwê wewnêtrzn¹ stanowi liœæ 
tytoniu zwany zwijaczem (binder). Musi to byæ mocny ale elastyczny liœæ,
którego zadaniem jest utrzymanie wk³adki i umo¿liwienie jej uformowania.
Takie uformowane zwijaczem cygaro to tzw. kukie³ka. Trzeci¹ grup¹ liœci
wykorzystywanych do zwijania cygar jest liœæ okrywowy (wrapper). Liœcie
okrywowe s¹ du¿o delikatniejsze ni¿ wczeœniej opisane, ale bêd¹c starannie 
wyselekcjonowane, stanowi¹ ozdobê cygara. Wrapper odpowiada za smak 
cygara (podobno nawet w 60%), szczególnie to mo¿na zauwa¿yæ, gdy liœciem 
okrywowym jest ciemny, czasem prawie czarny liœæ tytoniu Maduro, nadaje
on cygaru lekko s³odkawy smak.

Zwijacze cygar czyli Torcedore, dobieraj¹ liœcie na filler, po czym zwijaj¹ go 
œciœle. Na filler nak³adaj¹ binder formuj¹c odpowiedni kszta³t cygara. W tym 
momencie zazwyczaj cygara w postaci kukie³ki trafiaj¹ pod prasê, gdzie
nabieraj¹ w³aœciwego kszta³tu. Ukszta³towan¹ kukie³kêTorcedore owija 
wrapperem, a na koñcówkê nakleja kapturek zabezpieczaj¹cy wrapper
przed rozwijaniem, póŸniej przycina siê cygaro, tworz¹c tzw. stopê.
Okazuje siê, ¿e cygaro to nie tylko filler, binder i wrapper, mo¿na bowiem 
wyró¿niæ kilka czêœci sk³adowych cygara opisuj¹c je z zewn¹trz.
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Zanim cygaro powstanie, tytoñ na nie przeznaczony przejœæ musi podobnie
jak tytoñ fajkowy przez wiele etapów produkcji. Licz¹c od pocz¹tku, czyli od
uprawy, poprzez zbiór, suszenie, fermentacjê, le¿akowanie, dojrzewanie, 
selekcjê, a¿ po skrêcenie cygara, proces mo¿e trwaæ kilka lat.
Cygara zwijane rêcznie zazwyczaj posiadaj¹ filler z ca³ych liœci tzw. long filler,
te zwijane maszynowo, to raczej skrawki tytoniu tworz¹ce tzw. short filler.
Poniewa¿ maszyna nie naklei kapturka, nale¿y to wykonaæ rêcznie, i dlatego
czêœæ producentów wprowadza na wyrobach oznaczenie “hecho a mano”
oznaczaj¹ce rêczne wykonanie. Od pewnego czasu producenci rêcznie
zwijanych cygar wprowadzili oznaczenie “totalmente a mano”. Jeœli zale¿y 
nam na kupnie dobrych, rêcznie zwijanych cygar, przed zakupem dobrze 
jest skonsultowaæ swoje wybory z zaufanym sprzedawc¹ lub przejrzeæ
internet, gdzie znajduje siê sporo stron poœwiêconych cygarom.
Za najlepsze marki uwa¿a siê Cohiba, Davidoff czy Trinidad. Oczywiœcie
smak jest cech¹ bardzo osobnicz¹ i ka¿dy znajdzie swoj¹ ukochan¹ markê,
podobnie jak to siê dzieje z tytoniem fajkowym. W zale¿noœci od miejsca
uprawy, tytonie nadaj¹ inny smak gotowym wyrobom. Cygara kubañskie
maj¹ smak s³odko-gorzki, dominikañskie - kremowy czasem lekko ziemisty,
nikaraguañskie - orzechowy i cedrowy a honduraskie i meksykañskie - 
jakby skórzany.
Cygara wystêpuj¹ w niezliczonej iloœci kszta³tów i formatów. Kiedyœ by³o 
kilka standardowych formatów, lecz z czasem standardy uleg³y rozmyciu,
mo¿na to porównywaæ do shapów fajek i wariacji na ich temat. D³ugoœæ
i œrednicê cygara podaje siê w calach. Np. cygaro o d³ugoœci 7 cali i ringu
“50”, w przeliczeniu na mm posiada d³ugoœæ 178mm i œrednicê 19,84mm 
-to ca³kiem spore cygaro.
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Podobnie jak to jest przy innych u¿ywkach, równie¿ cygara wymagaj¹ osprzêtu.
A wiêc etui, obcinacz, d³ugie zapa³ki i humidor. Eleganckie skórzane etui dla
Aficionados to jak fajkowe etui dla fajczarza - wygoda i elegancja. 
Obcinacze zazwyczaj wystêpuj¹ w formie no¿yc lub gilotynek jedno-, dwu-,
a nawet trzyostrzowych.
D³ugie zapa³ki pozwalaj¹ na dobre rozpalanie cygara. 
Humidor zapewnia w³aœciwe przechowywanie cygar a pamiêtaæ musimy, 
¿e cygaro jest produktem naturalnym i jego w³aœciwe przechowywanie ma
wp³yw na doznania smakowe podczas palenia. Humidor zbudowany jest z 
drewna cedrowego a z zewn¹trz pokrywany innymi rodzajami drewna 
(np. wrzoœcem!). Cedr prócz w³aœciwoœci higroskopijnych posiada tê cechê, 
¿e oddaje swój aromat przechowywanym cygarom, co daje bardzo przyjemne 
odczucia smakowe. Humidor powinien byæ wyposa¿ony w higrometr i nawil¿acz. 
W³aœciwa (idealna) wilgotnoœæ wahaæ siê powinna pomiêdzy 68 a 70% 
a temperatura przechowywania to 21stC. W³aœciwe przechowywanie cygara 
“starzej¹” siê, czy jak mawiamy o tytoniu fajkowym - dojrzewaj¹.
Palenie

Przed rozpoczêciem palenia, cygaro “otwieramy” za pomoc¹ no¿yc, obcinaczki
lub specjalnego otwieracza - wyrzynarki. No¿ycami lub obcinaczem odcinamy
2/3 kapturka (cygara zwijane maszynowo zazwyczaj nie wymagaj¹ “otwierania”),
jeœli “otwieramy” cygaro typu torpedo, czyli ostro zakoñczone, to odcinamy
zazwyczaj oko³o 1cm i sprawdzamy “ci¹g”, gdy jest zbyt s³aby, odcinamy 
nastêpne 2-3 mm. Wyrzynarka to tuleja z ostro zakoñczon¹ krawêdzi¹, któr¹
przyk³adamy do g³owy cygara i obracaj¹c wycinamy otwór w kapturku.
Wymaga to posiadania wyrzynarek w kilku rozmiarach, bywa bowiem tak, 
¿e wyciêty w kapturku otwór jest zbyt ma³y. Dlatego gdy dokonamy wyboru 
ulubionego formatu cygar, dobieramy pasuj¹c¹ wyrzynarkê. Wa¿nym jest, 
by przy obcinaniu na g³owie cygara pozosta³ fragment kapturka, 
zabezpieczaj¹cy wrapper przed rozwijaniem.
Jeœli chodzi o odpalanie cygara, to nale¿y wybraæ dogodn¹ dla siebie metodê. 
Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e cygaro powinno siê odpalaæ tylko zapa³kami cedrowymi,
inni preferuj¹ zapalniczki. W ka¿dym b¹dŸ razie, najpierw powinno siê ogrzaæ 
stopê cygara, trzymaj¹c je w pewnej odleg³oœci od p³omienia i obracaj¹c cygaro.
PóŸniej zbli¿amy nieco i odpalamy cygaro nadal nie dotykaj¹c stop¹ p³omienia.
Takie odpalanie jest nieco d³u¿sze ni¿ poprzez bezpoœredni styk stopy 
z p³omieniem, ale podobno bardziej satysfakcjonuj¹ce.
Pierœcienia nie œci¹gamy z cygara zaraz po odpaleniu, gdy¿ cygaro jest 
zbyt sztywne i œci¹ganie mog³oby uszkodzi wrapper. W trakcie palenia 
wyraŸnie zauwa¿ymy, ¿e cygaro miêknie w palcach, staje siê elastyczne. 
Po kilkunastu minutach palenia œci¹gniemy pierœcieñ bez problemu.
Jeœli chodzi o to jak d³ugo palimy cygaro, to szko³y s¹ dwie. Pierwsza mówi,
¿e palimy cygaro do 2/3 d³ugoœci cygara, druga preferuje palenie do 
wysokoœci pierœcienia.
                     Tekst nie wyczerpa³ tematu ale to biuletyn fajkowy :)
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Kobieta i fajka
cz.3

Okazuje siê, ¿e kobiety nie tylko stanowi³y natchnienie fajkarzy, nie tylko
aktywnie uczestnicz¹ w fajczarskich spotkaniach, ale s¹ i takie, które
same staraj¹ siê zachwyciæ innych stworzonymi przez siebie fajkami.

ANNE JULIE RASMUSSEN - Duñska artystka, 
tworz¹ca miêdzy innymi ciekawe fajki znane 
pod mark¹ ANNE JULIE.Najczêstszym motywem
wykorzystywanym przez Anne Julie jest kwiat.
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MANDUELA RIGER-KUSK - Duñska artystka 
wspó³pracuj¹ca z producentami filmowymi 
i telewizyjnymi (tworzenie rekwizytów). 
Tworzenia fajek uczy³a siê od Poula Ilsteda 
w Svenborgu. W wolnym czasie rzeŸbi oraz 
tworzy niewielkie, delikatne fajki. 

RADKA HOFMANNOVA - Czeska fajkarka mieszkaj¹ca w Pradze, 
tworz¹ca fajki rêcznie pod nazw¹ PEARL BEE
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NANNA IVARSSON - Duñska projektantka przemys³owa, 
córka Larsa Ivarssona i wnuczka znakomitego 
Sixtena Ivarssona. Pierwsz¹ swoj¹ fajkê sprzeda³a 
w wieku 8 lat. Prowadzi warsztat fajkarski, korzystaj¹c
z maszyn swojego nie¿yj¹cego dziadka Sixtena. 
Miêdzy innymi projektowa³a fajki dla firmy Stanwell.

YUKI TOKUTOMI - Córka Hiroyuki Tokutomi – 
japoñskiego fajkarza (ucznia Sixtena Ivarssona). 
Od najm³odszych swoich lat towarzyszy³a ojcu 
podczas jego prac przy fajkach. 
Zadebiutowa³a jako producent w 2007 roku.



Znane postaci i fajka

Andreas J. Papandreu  (ur.05.02.1919, zm. 23.06.1996) 
- grecki polit. socjal., dwukrotny premier Grecji, ekonomista. 
Doktor honoris causa Un. Jagielloñskiego. Syn Jeoriosa 
Papandreu, liberalnego polit. i Zofii Mineyko, Polki z 
pochodzenia. Za dyktatury gen. Metaksasa aresztowany. 
Po uwolnieniu od 1940 w USA, gdzie s³u¿y³ w mar. woj., 
a po studiach wyk³ada³ na am.uniwersytetach ekonomiê.
Po powrocie do kraju wspiera³ ojca, ponownie aresztowany.
Jeden z za³o¿. Panhelleñskiego Ruchu Socjalistycznego.

Arleigh Albert Burke (ur. 19.10.1901, zm.01.01.1996)– amerykañski 
dowódca wojskowy, admira³ United States Navy. Absolwent United 
States Naval Academy. W latach 1955–61 dow. Marynarki Woj. USA 
(Chief of Naval Operations). Jego g³ówn¹ zas³ug¹ na tym stanowisku 
by³ intensywny rozwój floty strategicznych okrêtów podwodnych o 
napêdzie atomowym, znany jako program "41 for Freedom".
W trakcie s³u¿by wojskowej obejmuj¹cej m.in. okres II wojny œw. oraz 
wojny koreañskiej zosta³ wielokrotnie uhonorowany licznymi 
odznaczeniami amerykañskimi i zagranicznymi.

Nat "King" Cole, w³aœc. Nathaniel Adams Coles (ur.17.03.1919, 
zm.15.02.1965) – amerykañski pianista jazzowy i piosenkarz. Ten 
amerykañski czarnoskóry muzyk jazzowy, obdarzony ciep³ym 
g³osem o piêknej barwie i g³êbi, rozpocz¹³ karierê jako pianista, 
póŸniej jednak ws³awi³ siê balladami. W 2000 zosta³ wprowadzony 
do Rock and Roll Hall of Fame.
W trakcie ¿ycia pali³ trzy paczki papierosów dziennie. Utrzymywa³, 
¿e dym tytoniowy pozwala zachowaæ mu specyficzn¹ barwê g³osu. 
W efekcie na³ogu zmar³ przedwczeœnie na raka p³uc w wieku 46 lat.

Alexander Graham Bell (ur.03.03.1847, zm.02.08.1922) – 
szkocki wynalazca telefonu i kilkudziesiêciu innych wynalazków
telekomunikacyjnych. Z zawodu by³ logoped¹ i nauczycielem 
muzyki. Skonstruowa³ g³oœnik i mikrofon z myœl¹ o osobach 
niedos³ysz¹cych, by³y one jednak zbyt du¿e by mo¿na nosiæ je 
przy sobie, dalsze prace nad wynalazkami doprowadzi³y do 
powstania telefonu.
Graham Bell by³ te¿ wspó³za³o¿ycielem dwóch znanych 
czasopism Science i National Geographic. 

Basil Rathbone w³aœ.Philip St. John Basil Rathbone (ur.13.06.1892, 
zm.21.07.1967) - brytyjski aktor filmowy i teatralny, nominowany 
dwukrotnie do Oscara za role drugoplanowe w filmach “Romeo” i 
“Julia i ¯ebrak” w purpurze. Odtwórca roli Sherlocka Holmesa.
Bra³ udzia³ w Pierwszej Wojnie Œwiatowej, zosta³ odznaczony 
medalem Military Cross.



Nak³ad w³asny MM

Kontakt:
e-mail: maciej.faja.maciejewski@wp.pl

tel. 668-698-376


