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Wojna o Tokaj
Spotkanie  z  Tadeuszem Olszańskim i  Imre  Molnárem
przy lampce  tokaju  z  p iwnicy  Tokaj- Port ius  (Hercegkút ,  Węgry)

O historii i współczesności win tokajskich – Imre  Molnár  nakreśli obraz prestiżu tokajskiego trunku 
w przeszłości  (obecność  tokaju  w literaturze  i  sztuce),  Tadeusz  Olszański  w swoim odczycie 
nawiąże do konfliktu o markę, jaki w ostatnich latach poróżnił winiarzy węgierskich i słowackich.

_________________________

TADEUSZ OLSZAŃSKI (ur. 1929) – pochodzenie węgierskie po matce; dziennikarz sportowy, publicysta, tłumacz;  
relacjonował sześć Igrzysk Olimpijskich i dwa mundiale, autor książek o tematyce sportowej; w latach 80. był  
dyrektorem Ośrodka Kultury Polskiej w Budapeszcie; w latach 90. pracował jako korespondent Polskiego Radia  
i Telewizji na Węgrzech i w Jugosławii; w tygodniku Polityka ukazują się jego felietony; znawca i propagator 
tematyki węgierskiej (od historii po kulturę kulinarną).

IMRE MOLNÁR (ur.  1956) – historyk  i dyplomata;  doktoryzował  się,  a  następnie habilitował w latach 90.,  na 
początku lat 90. pracował w gabinecie pierwszego demokratycznego rządu premiera Józsefa Anntalla, gdzie był  
ekspertem ds.  mniejszości  węgierskiej  na Słowacji;  związany z Polską,  od 2001 roku pracownik  ambasady 
węgierskiej w Warszawie; autor licznych publikacji, m.in. nt. ks. Jerzego Popiełuszki (1989) oraz  Zdradzony 
bohater János Esterházy (2004).

__________________________

Piwnica TOKAJ-PORTIUS usytuowana jest w ciągu piwnic na zboczu Gombos-hegyi (Guzikowej Góry) w wiosce 
Hercegkút  k/Sárospatak  w północnej  części  regionu Tokaj-Hegyalja.  Jej  nazwa upamiętnia  imię sławetnego 
krośnieńskiego  mieszczanina.  Richard  Hörscik  junior,  który  prowadzi  to  przedsięwzięcie,  jest  winiarzem 
młodego pokolenia, jednak mierzy się ze standardami wyznaczonymi tokajom w dawnych czasach. Jego wina są 
rezultatem starannych upraw na trzech odpowiednio dobranych areałach, a następnie procesów winifikacji, które 
nawiązują do tradycji winiarskich regionu. Tym samym otrzymujemy rzetelny przegląd tutejszych możliwości. 
Na  uwagę  zasługują  cuvée z  Furminta  i  Hárslevelű  i  oczywiście  tokaje  aszú.  Pod  etykietą  Tokaj-Portius 
znajdziemy  też  godne  polecenia  Chardonnay  –  region  tokajski  potwierdza,  iż  nie  tylko  tradycja  ale  i 
teraźniejszość światowej sztuki wina mają tu, w tej niezwykłej krainie, doskonałe miejsce spotkania.

Na spotkanie z Tadeuszem Olszańskim i Imre Molnárem
przy lampce tokaju z Tokaj-Portius zapraszają

Stowarzyszenie i Winiarnia PORTIUS
oraz TOKAJ-PORTIUS Pince

www.stowarzyszenie.portius.pl · www.portius.pl · www.tokaj-portius.hu

Stowarzyszenie Portius pragnie podziękować Muzeum Rzemiosła w Krośnie i PWSZ w Krośnie
za pomoc w organizacji spotkania „Wojna o Tokaj”.

28 sierpnia 2010, sobota, godz. 15.00
Rynek, Piwnica PodCieniami
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