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Słuchaj, sztuka to praca! Podcast o pracy twórczej i planowaniu drogi zawodowej w świecie sztuki i branżach 
kreatywnych. Zaprasza Instytut Kultury Miejskiej. 
 
Dzień dobry w kwietniowym odcinku Słuchaj, sztuka to praca!, podcastu, w którym rozmawiamy o różnych 
aspektach pracy twórczej i artystycznej. Szczególnie skupiamy się na ścieżce zawodowej naszych gości, 
zaglądamy za kulisy ich codziennej pracy. Drag performerka Twoja Stara i wrocławski aktywista LGBTQ 
Piotr Buśko jest dzisiaj moim gościem. Cześć Piotrze. 
- Boom dzieciaczki. Cześć, dzień dobry. 
Wymieniłam dwa twoje zajęcia, o których wiem czym się zajmujesz i trochę tą naszą rozmowę wokół tych 
dwóch zajęć spróbuję poprowadzić, ale przeglądając różne rozmowy z tobą dostępne  w sieci czy Replice, 
to widzę, że zakres twojej działalności jest dosyć szeroki, więc jeśli będziesz chciał opowiedzieć więcej o 
tym to też zachęcam. 
- Nie ma nic lepszego niż opowiadanie o sobie. 
I zacznijmy może od twojej drogi zawodowej, bo to jest dosyć ciekawe z perspektywy takiej klasycznego 
rynku pracy. Ma kilka ostrych zakrętów. Bo studiowałeś filmoznawstwo po to, by potem pracować w 
korpo nie związanym w ogóle z tematyką studiów. Potem rzuciłeś korpo i wprawdzie nie wyjechałeś na 
drugi koniec świata, ale zająłeś się performansem i zacząłeś podbijać polską drag scenę. Opowiedz trochę 
o tych zwrotach akcji. 
- Myślę, że dla mnie takim momentem wchodzenia w rynek pracy to była taka selekcja negatywna i myślę, 

że nie jestem tutaj odosobniony. Czyli sprawdzenie tego co mi pasuje. Studia wybrałem absolutnie 
pasjonacko, bo to było łączone filologia polska z filmoznawstwem. To takie jeszcze jakieś pierwsze 
marzenia jeszcze czy plany, takie realne plany z czasów młodości, że będę polonistą, będę fajnym 
nauczycielem polskiego. Myślałem, że wzbogacę to jeszcze tą jakąś filmoznawczą wiedzą. Ale w trakcie 
studiów jednak przygoda zagłębiania się, obycia w świecie filmowym, który mnie fascynował wcześniej 
rzeczywiście skutecznie mnie odwiodła od tego myślenia o tym, że: a to może jednak nie będę polonistą, 
może będę polonistą, ale akademikiem. I też chciałem przez chwilę, był taki pomysł, żeby zostać na 
uczelni. A potem to były takie pierwsze prace po studiach, proste, gdzieś w sklepie. Aż wreszcie złapał 
mnie, pomiędzy tą korporacją a moimi studiami jeszcze była praca w agencji. Czyli była taka trochę już 
kreatywna praca. To była praca w agencji w Poznaniu. Pracowałem w content marketingu i tworzyliśmy 
treści dla bardzo dużych marek. Tam zajmowałem się copywritingiem. I była o kreatywna praca, 
zdecydowanie. Dużo presji, ale też praca mimo wszystko w biurze. I później życie zawozi mnie do 
Wrocławia. Przeprowadzam się tutaj z Poznania, dlatego że studiowałem w Poznaniu. Przeprowadziłem 
się do Wrocławia i we Wrocławiu pracowałem najpierw zdalnie, a dopiero potem kiedy straciłem tę 
pracę w agencji, zaczęło się to poszukiwanie kreatywnej pracy we Wrocławiu. To był jakiś taki chyba 
2015 rok. I było to naprawdę wyzwanie, było ciężko. Chodziłem na różne rozmowy do różnych agencji i 
nie oferowali mi oni nic ani ciekawego finansowo, ani ciekawych wyzwań. Więc już taki trochę załamany 
wybrałem tą najprostszą ścieżkę. Po prostu poszedłem do pracy w korporacji finansowej. Gdzie usiadłem 
z biurkiem jak krab, korzystając tylko z dwóch palców do tego, żeby klikać ctrl + C i ctrl + V, rozpocząłem 
moja pracę w korporacji. I to się wyczerpało w sekundę. Naciskanie guzika, przyklejanie, to, że używałem 
tylko oczu po jakiejś biurowej pracy wcześniej, kreatywnej, teraz wejście do zupełnie innego środowiska 
pracy to było wyzwanie i to było trudne. Więc jak to ja, szybko zacząłem się w tej pracy rozpychać, szukać 
innych sposobów na to, żeby ten dzień w pracy też był ciekawszy. I mając już doświadczenie 
aktywistyczne, dlatego że wcześniej we Wrocławiu w 2015 roku dołączyłem do współorganizacji marszu 
równości i tam też poznałem grupę aktywistów, którzy opowiadali mi o tym, że są takie komórki 
pracownicze LGBT, sieciujące pracowników LGBT  w korporacjach. Więc też odszukałem taką komórkę w 
korporacji, w której pracowałem. Okazało się, że trzeba ją było zaimplementować do Polski, co wspólnie 
z kolega zrobiliśmy. I ten czas w pracy przestał być aż tak nudny. Można było zajmować się też innymi 
sprawami, jakąś równością w pracy, organizowanie eventów. Więc to było coś co jakby dodatkowo mnie 
dopalało, ale mimo wszystko przez ten cały czas mojej pracy zawodowej jest jakaś potrzeba i jakiś 
ewidentny brak, którego nie umiem nazwać, nie wiem jak sobie z tym poradzić, ale cały czas mi czegoś 
brakuje. No niby kreatywna praca wcześniej, ale biurowa to było niezbyt. Znowu ta praca całkowicie 
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biurowa, nawet jeżeli gdzieś pojawia się tutaj jakiś aspekt aktywistyczny, też mi nie leży. I przez ten cały 
czas mojej pracy zawodowej oglądam RuPaul’s Drag Race. Oglądam program telewizyjny, w którym 
prezentowane są i prezentują się bardzo różne dragowe persony, bardzo różne drag queens ze Stanów 
Zjednoczonych. Oczywiście oglądam to, już trochę znając drag, bo on mnie fascynował w zasadzie od 
początku. Jak pamiętam moje pierwsze wspomnienia to są filmy Ślicznotki z Patrickiem Swayze, jest taki 
The Wong Foo, angielski tytuł. Chyba to jest 1995 czy 1996 rok. Taka amerykańska priscilla. I pamiętam, 
wypożyczałem to na kasecie wielokrotnie jako dziecko w tych latach 90. XX wieku, bo mnie to po prostu 
fascynowało. I mam też w sobie jakieś takie niespełnienie jakiejś ekspresji, że myślałem, że jeśli nie będę 
polonistą to będę aktorem, co mi się nie udało w moim życiu. I gdzieś też całe życie pamiętam, że 
rysowałem, kreowałem kostiumy, więc myślałem, że może kostiumografia będzie jakimś moim 
miejscem. Ale to się nigdy nie wydarzyło. I na tej takiej nudzie w pracy w tej korporacji, słuchając 
podcastów Feast of Fun, dlatego że jest taki podcast duetu z Chicago. I tam ci mężczyźni rozmawiają z 
dragsami. Często nie tylko z dziewczynami z RuPaul’s, tylko w ogóle. Przepytują amerykańskie drag 
queens, legendy tej dragowej sceny. I od nich po prostu dostaję za darmo niesamowity wsad pewnej 
wiedzy, podejścia, zrozumienia tego czym jest drag. I tak w moje może nie 30 urodziny, ale w wieku 30 
lat, w roku moich 30 urodzin mówię: to jest już trochę za dużo, nie chcę siedzieć, spróbuję tej fantazji, 
zobaczymy co się za nią kryje. I jak się okazało, ten zwrot akcji, który rzeczywiście sprawił, że ta akcja 
przyspieszyła, po debiucie w lutym z korporacją żegnałem się już we wrześniu, bo rzeczywiście pojawiło 
się tyle różnych okazji do tego, żeby móc korzystać z dragu jako pracy i była to, i wciąż jest to z jednej 
strony przygoda, ale z drugiej strony właśnie takie nieustanne pewne myślenie o tym co zrobić dalej, bo 
to nie jest bardzo ustrukturyzowane.  

Jeszcze zapytam cię później o to co dalej, ale zatrzymajmy się na chwilę przy tych początkach. Jak się 
zostaje drag queen? Bo opowiadasz o tym, że oglądałeś dużo, słuchałeś i się fascynowałeś, ale jest ten 
moment kiedy postanawiasz działać, więc jakie są te pierwsze kroki. Pytam o twoje doświadczenia, ale  też 
w takim kontekście trochę know how. Jak zacząć? Jak się pokazać? Do kogo uderzyć, żeby móc w ogóle 
wyjść na scenę? 
- Dla mnie ta przestrzeń takiego początku było to, że trzeba fantazje zamienić na realizację. I długo 

poszukiwałem tej fantazji, więc tej moment… najpierw jest duża samotność, że to ja jestem te lustro, 
uczę się makijaży, podglądam tuto riale, kopiuję koleżanki, robię to wszystko, żeby nauczyć się tych 
technik i tego wszystkiego czego nie znam wcześniej. W tym 2017 roku już jest mnóstwo tuto riali w 
Internecie, można się dowiedzieć wszystkiego. I to jest coś z czego korzystam, ale to są jakieś też 
zmagania. Bo przecież dla mnie, kogoś kto nie jest jakoś specjalnie manualnie uzdolniony, nagle 
uczynienie z mojej własnej twarzy kanwy, na której muszę wymalować jakiś makijaż to było ogromne 
wyzwanie i te początki były trudne. Chociaż ja wciąż uważam, że jest to trudne. Ale tak, jest to coś czego 
chciałem się nauczyć, bo uważam, że ten wyraz w dragu, który jest prezentowany też poprzez makijaż, 
jest po prostu istotny. Oczywiście to jest moje spojrzenie. Każda z nas i każdy z nas kto robi drag robi go 
po swojemu. Ale dla mnie to jest istotne, żeby rzeczywiście ta twarz nie była taką twarzą, która jest 
właśnie jakąś iluzją. Tylko właśnie, żeby bardzo było mocno widać, że to jest po prostu wymalowana 
twarz. Więc to jest to. I dla mnie takim momentem, tych poszukiwań kiedy to już się stało realnością, 
taką gotowością to było to kiedy ogoliłem się na zero. Kiedy ogoliłem moją głowę na łyso i wtedy 
poczułem, że ok. Że to jest coś ciekawego, że to może dać mi jakiś inny input, że to jest jakaś energia, 
którą czuję. To takie wzmocnienie. I w tym pojawiła się taka gotowość i za tą gotowością idą działania. I 
wtedy akurat już działając w Kulturze Równości we Wrocławiu, organizowaliśmy event Queennawal, po 
prostu imprezę karnawałową i na tą karnawałową imprezę postanowiłem przyjść pierwszy raz w dragu, 
ale nie tylko w dragu, postanowiłem zrobić mój pierwszy numer. Więc do tego pierwszego dragowego 
numeru przygotowywałem się razem z moją koleżanką, żeby było  nam raźniej i żeby nie rozbić tego  w  
samotności. I przed tym wszystkim zrobiłem jakieś 2-3 lekcje tańca na szpilkach, żeby w ogóle złapać się i 
zobaczyć co to w ogóle jest. Bo to nigdy wcześniej nie była jakaś moja ekspresja. Ja oczywiście jestem 
przegięty i mam w sobie taką jakąś dużą emfazę, ale to jakieś zbliżanie się do czegoś co się kojarzy 
bardzo z kobiecością było dla mnie z jednej strony fascynujące, ale trochę nie wiedziałem jak się za to 
zabrać. I w tych szpilach rzeczywiście czułem się dobrze, możemy to zrobić. Przygotowaliśmy numer, 
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zrobiliśmy numer o 2 w nocy, jak nie 3. Sala  była pełna, było wspaniale. I na tej całej imprezie były z 
nami dziewczyny z Warszawy, Charlotte Drag Queer i Aldona Relax, które organizowały inny festiwal 
dragowy, Whatever Queer Festival i zaprosiły nas wtedy do Warszawy. I pojechałem do Warszawy do 
baru Studio w Pałacu Kultury. I tam był pierwszy występ. Akurat to jest kwietniowy odcinek, a to był 1 
kwietnia, więc jak najbardziej 5 lat od tych wydarzeń. I potem się po prostu zaczęło. Poszły zaproszenia w 
różne inne miejsca, duże współprace. Więc jeśli zacząć, wyjść z takiego know how, to myślę, że po prostu 
dać sobie dużo czasu na te przygotowania, poczuć się fajnie, nie przyspieszać tego. To jedna rzecz. 
Poczuć się dobrze w tej dragowej skórze, którą się buduje i pozwolić sobie na wszystkie błędy po drodze. 
To nie jest tak że pierwszy makijaż, który założymy będzie idealny, to nie jest tak, że pierwszy padding, 
który założymy na siebie, czyli te wypychacze bioder, jeżeli będziemy chcieli ich używać, to będą te 
idealnie skrojone na nas. To co widzimy w telewizji, zwłaszcza w programie takim jak RuPaul’s Drag Race, 
który jest przygotowany, który też jest opowieścią o amerykańskim dragu, ale tak naprawdę jest 
opowieścią amerykańskim entertaining biznes. To jest jednak w pewne industrie, to jest jakaś gałąź nie 
tylko sztuki, ale rozrywki, w którą też pompuje się duże pieniądze. Więc to widać w tym programie 
telewizyjnym i to może rodzić dużą frustrację kiedy nie ma tego przełożenia, że o to ja mam fantazję i 
chcę wyglądać tak i tak i za pierwszym razem to się nie dzieje, do takich rzeczy się dochodzi. To nie 
chodzi tylko o wkład finansowy, tylko trzeba zrozumieć to leży, co nie leży, czy ta forma ekspresji jest 
wymyślona, rzeczywiście moja, czy ona jest jakąś telewizyjną mrzonką i ja się tak naprawdę w niej nie 
czuję dobrze. Więc dać sobie dużo czasu, zrozumieć czy ten drag dla siebie, bo w końcu on jest bardzo 
indywidualną ekspresją. Robimy go bardzo różnorodnie i oczywiście patrząc na nas można znaleźć jakieś 
typologie, ale każda z nas i  każdy z nas szuka swojej drogi do tego jak ten drag wyrażać. Więc tu dla 
wszystkich osób, które myślą o dragu to na pewno dać sobie na wstrzymanie, nie killować samego siebie 
za jakieś pierwsze błędy i potknięcia, to jest wszystko do nauczenia, do złapania, a jeżeli to przychodzi 
gładko  no to super. I tylko z tego korzystać. A potem gdzie wystąpić? To myślę, że fajnie jest się po 
prostu pokazać. Często dobrze jest pójść do klubu kiedy wiesz, że występują tam inne drag queen. 
Można przyjść w dragu. Dziewczyny, nie tylko dziewczyny, ale jesteśmy otwarte, rozmawiamy, ciekawią 
nas nowe osoby. Więc  jeżeli ktoś się pojawia nowy na Instagramie albo w klubie to, to jest zawsze 
ciekawe poznać, zobaczyć kto kombinuje jak w dragu. I myślę, że ten element właśnie taki 
interpersonalny, towarzyski też jest bardzo ważny, bo kiedy zaczynamy ze sobą rozmawiać i widzimy jak 
ktoś myśli, jak kto mówi, jaki ma vibe, to o wiele łatwiej jest takiego kogoś później zaprosić jeżeli jesteś 
osobą organizującą wydarzenia, zaprosić kogoś i będzie to osoba miała możliwość to do tego, żeby mieć 
swój dragowy debiut. Ale coraz więcej i to też jest fantastyczne, że od tego momentu kiedy ja zaczynam, 
ta dragowa scena wybucha i pojawia się też bardzo dużo okazji do tego żeby się pokazać. Różne lokale, 
różne miejsca, różne inicjatywy robią dragowe, queerowe open calle. Więc jeżeli ktoś jest zaciekawiony, 
jest już na jakimś etapie swojej dragowej drogi, można się zawsze zgłaszać, są to otwarte zgłoszenia gdzie 
można po prostu się zaprezentować. Są wciąż festiwale gdzie można dostać tytuł królowej Wielkopolski 
albo tytuł królowej na festiwalu np. w galerii w Warszawie. Więc jest dużo okazji do tego, żeby się 
pokazać. Do tego mam wrażenie, że chyba teraz każde wydarzenie aktywistyczne dookoła marszu 
równości ma coś dragowego. A tych marszów równości teraz w Polsce jest 30, no może nie całe, ale jest 
całkiem pokaźna grupa maszerujących miast i organizacji, które to robią. I te organizacje też się otwierają 
na drag. Zapraszają do przestrzeni marszu, zapraszają potem na aftery do klubów. I te osoby też śledzą i 
patrzą co się dzieje. Więc jest tych okazji do tego, żeby spróbować wiele trzeba tylko gdzieś na początku 
pokazać, podnieść tą rękę i powiedzieć: hej, tutaj jestem i robię fajne rzeczy. 

A powiedz dla ilu drag queen to zajęcie jest zawodem, z którego mogą normalnie żyć i pozwolić sobie na 
ten cały blichtr, który towarzyszy wielu dziewczynom? 
- To jest ciekawe i też myślę, że trudne. Kłopotem nie jest opowiadać za inne osoby, ale z mojej 

perspektywy to jest takie bardzo różne, to jest zmienne, to jest bardzo płynne. Ten mój początek był 
bardzo obfity, bo współpraca z Pożarem w Burdelu, który jest jednak taką dużą inicjatywą kabaretowo-
teatralną, gdzie ja zrobiłam z nimi 9 spektakli, mogłam być na przeróżnych scenach. To też się 
przekładało potem na moją stawkę za wieczór. Jak ta stawka jest dobra i gramy 15 wieczorów pod rząd 
to, to też wychodzi całkiem przyjemnie. Ale to jest wszystko płynne. Jakaś historia się kończy, zaczynają 
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się następne, więc jest taki moment, że trochę trzeba potem już samemu szukać okazji do tego, żeby 
gdzieś zarabiać. I to jest pytanie czy zarabianie, czy utrzymywanie się, bo gdzieś tutaj też to padło. Myślę, 
że to wszystko zależy. Jest czasem taki moment, że naprawdę jest bardzo dobrze z takiej strony 
finansowej, a czasem jest tak, że trzeba się zastanowić i przemyśleć skąd jeszcze można do tej kieszeni 
włożyć. Ale dla mnie to nie jest tak, że ja dragiem zarabiam na drag, bo często jest tak, że osoby kiedy 
robią dragowe rzeczy, dostają jakieś stawki za to co robią i te pieniądze, które dostają wkładają w drag. 
Czyli kupują jakieś nowe peruki, rzeczy do makijażu. To jakby samo się finansuje. W moim przypadku 
przez to, że zrezygnowałem z pracy to drag był tą przestrzenią, którą ja musiałem utrzymać, nie tylko ta 
moją dragową personę, tylko są już dwie osoby do utrzymania, bo i Stara i Piotr. Więc to też jest taki 
moment, że ja muszę mocniej myśleć po prostu o tym jak sfinansować moje życie. I rzeczywiście był taki 
moment, że ten drag pozwalał mi tylko na to, że mogłem utrzymać siebie i Starą z dragu. Ale pandemia 
też była tym momentem i to jest na pewno bardzo ważny kontekst dla wszystkich osób, które występują, 
który naprawdę zmienił wszystko i teraz też o wiele mocniej osadzam się na tej drugiej nodze, tej 
aktywistycznej i ten aktywizm też jest. był oczywiście wcześniej jakąś moją pracą, pracą społeczną, ale 
teraz też stał się moją pracą zarobkową. I tak jakoś balansuję. Bardzo się tutaj uśmiecham i nabijam z 
tego. Mówię o tym, że jestem po prostu gejem na cały etat, bo pół etatu mam z dragu, a drugie pół z 
aktywizmu. 

Czy pamiętasz ten moment kiedy stwierdziłeś, że tak, że koniec z korpo i że wchodzisz na drag scenę? Co 
się wtedy w twojej głowie działo? Czy analizowałeś, że to zajęcie pozwoli ci się utrzymać i spokojnie 
możesz się pożegnać ze stałym etatem? Czy to był poryw serca i po prostu wszedłeś w to na fali pasji? 
- Ja myślę, że to jest pewnie jakiś miks. Bo z jednej strony oczywiście jest ten taki malowniczy moment, ja 

go dokładnie pamiętam, to jest ostatni spektakl, który zagrałem z Pożarem w Burdelu, z mojej pierwszej 
współpracy z nimi. Ja jeszcze wtedy pracowałem w korporacji, wziąłem wolne. Mój urlop poświęciłem na 
to, żeby pojechać do Warszawy z Wrocławia i przygotować spektakl z Pożarem w Burdelu. I ostatni 
spektakl wtedy graliśmy w niedzielę, a ja w poniedziałek miałem już siedzieć za biurkiem. I pamiętam po 
prostu te reflektory, ten kurz nad sceną unoszący się i pomyślałem, że będzie mi bardzo trudno z tym się 
pożegnać. Będzie mi bardzo szkoda. I w tym samym czasie Michał Walczak, który jest twórcą Pożaru w 
Burdelu, jednym z twórców, reżyserem, zaprosił mnie już na kolejny spektakl. Wiec trochę już 
wiedziałem, że jadę i będę przygotowywał z nimi kolejną rzecz. I gdy przyjechałem do Wrocławia to tam 
było dużo takiego harmidru, bo jednak trzeba sobie opowiedzieć ta pracę na nowo, bo mnie nie było tam 
3 tygodnie, a ja już przecież nie chcę tego robić. Ja już przecież wiem, że nie chcę tego robić. Ja tego nie 
chciałem robić jeszcze 2 miesiące wcześniej, ale teraz już jakby wiem, że nie, że jakakolwiek pierwsza 
okazja do tego, żeby uciec z tego korpo życia to ja się zdecyduję. I rzeczywiście się zdecydowałem, bo 
Michał Walczak zaproponował mi współpracę na kolejny sezon co oznaczało po prostu co półtora 
miesiąca spektakl do przygotowania, bo tak mniej więcej wyglądały te działania w Burdelu. I 
powiedziałem: ok. Miałem przy tym też jakaś taką poduszkę bezpieczeństwa. To się nie wydarzyło tak, że 
po prostu skaczę bez spadochronu, tylko rzeczywiście miałem jakąś poduszkę bezpieczeństwa, bo w tym 
samym czasie kiedy skończyłem ten mój pierwszy Pożar w Burdelu, Nacjopolis, tak się nazywa ten 
spektakl, to w ten sam poniedziałek było u nas jakieś takie wielkie wydarzenie firmowe gdzie 
przyznawano nagrody dla pracowników. I w tym samym czasie zostałem pracownikiem  roku w tej mojej 
korporacji. Co było dla mnie bardzo dziwne, bo jednak ctrl +c, ctrl + V, ale oczywiście też jakieś inne 
zaangażowanie, o którym już wcześniej mówiłem. I to się wiązało też z jakimś wynagrodzeniem 
finansowym. Więc mogłem powiedzieć: ok, mam jakąś poduszkę, najwyżej na coś spadnę, jakieś 
oszczędności tutaj będą. Więc mogę sobie pozwolić na to w jakimś takim z jednej strony odruchu serca, 
porywie, ale też w jakiś warunkach, które były zdecydowanie bezpieczne. 

Widzę ten moment kiedy zostajesz pracownikiem roku i jednocześnie składasz wypowiedzenie, myślę, że 
to jest bardzo filmowe. 
- I absolutnie tak było. Naprawdę minęły chyba 2 miesiące niecałe i dałem wypowiedzenie. Ale jest to też 

ciekawa opowieść o korporacjach, które pracownikom roku nie proponują jakiejś innej formy 
współpracy, którą moglibyśmy przecież też mieć. Tylko: ok, pa. 
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Powiedz mi jak się zaczęła twoja współpraca z Pożarem w Burdelu. Bo to chyba było też takie 
doświadczenie, które bardzo w twojej karierze na drag scenie pomogło. 
- Zdecydowanie. Też przede wszystkim mnie nauczyło występować. Bo mój występ w Pożarze w Burdelu 

to był mój trzeci występ w ogóle. Zdarzył się ten bar Studio, o którym opowiadałem wcześniej. I tam 
zrobiliśmy świeży bardzo numer, zabawny. Oprócz tego ten mój drag i to jak ja wyglądam też jest 
niecodzienne, bo jednak łysa głowa, złoty wąs. Więc to jest też coś takiego co jest ok, to wygląda 
ciekawie. I wtedy oglądały mnie na widowni osoby z polskiej burleski. I to Betty Q, która współpracowała 
wcześniej z Pożarem w Burdelu, Betty Q, jedna z najbardziej znanych burleskowych dziewczyn w Polsce. 
Betty napisała do mnie. Ona organizowała burleskową scenę otwartą i napisała do mnie wiadomość na 
Facebooku: cześć, organizuję w maju burleskową scenę otwartą akurat na Dzień Matki, myślę, że Twoja 
Stara mogłaby się tak świetnie wpasować i zapraszam. Co ty na to? A ja, że: ok. A w tej samej 
wiadomości, którą do mnie wysłała była jeszcze druga część: Michał Walczak szuka drag queen do 
nowego programu i pokazałam mu twoje nagranie, być może się odezwie. I rzeczywiście następna 
wiadomość na liście to była wiadomość od Michała Walczaka. I potem umówiliśmy się z Michałem na 
telefon. Ja mu coś zaproponowałem. Chodziłem wtedy na parkingu w tym moim korpo w te i wewte, 
rozmawiając z Michałem o tym co ja myślę, on mi opowiadał kogo szuka. I tak przyjechałem w maju na tą 
pierwszą naszą współpracę i ten cały okres tych prawie dwóch lat z Pożarem w Burdelu był rzeczywiście 
bardzo ważny, był też takim dla mnie dużym przyspieszeniem, przede wszystkim taką lekcją. Bo może i 
moje jakieś aktorskie plany czy marzenia istniały, ale ja miałem wtedy 19 lat, a nie 30, nie występowałem 
wcześniej za dużo. Można by powiedzieć, że wcale. Ale jednak ta ekspresja w ciele, ta potrzeba jest tak 
duża, że mówię tak. I to czego się nauczyłem z tych podcastów, z tego Feast of Fun, od tych dziewczyn, 
od tych legend amerykańskiego dragu, to jest to, że kiedy okno jest otwarte to po prostu się przez nie 
wskakuje. I jakby odpowiedź na wiele pytań to jest: tak. I kiedy Michał zapytał mnie czy śpiewam, 
odpowiedziałem: jeżeli szukacie kogoś kto śpiewa tak jak Boska Florence to jak najbardziej. I tak 
dostałem moją pierwszą piosenkę w Burdelu do zaśpiewania. Nie wykręcałem się, po prostu zrobiłem to 
co trzeba było zrobić, zaśpiewałem. Na następnej próbie miałem już kolejne dwie piosenki i tak 
śpiewałem przez cały czas pracy w Burdelu. Więc to były te lekcje dla mnie duże. Sprawdzenia siebie, też 
współpraca z aktorami, którzy współpracowali, byli dookoła Pożaru w Burdelu. Aktorzy z tej grupy 
teatralnej i aktorzy, którzy współpracowali z nami. Oni byli bardzo pomocni. I dużo też się po prostu 
musiałem nauczyć, podglądając te osoby już w pracy, słuchając tego, słuchając niejednokrotnie ich rad, a 
nie na lekcjach w szkole teatralnej. Myślę, że to jest też coś co jakoś tak się do mnie przykleiło i ten taki 
moment myślenia o sobie jako o twórcy czy o artyście też był trudny, bo jest gdzieś taki pomysł i on jest 
pewnie społeczny, chociaż myślę, że odbieramy go osobiście, że nasza wartość jako twórców jest tylko 
wtedy kiedy jesteśmy twórcami wyszkolonymi z papierem, który się nazywa magister sztuki. I takie 
rzeczy można tylko robić i mieć pełną satysfakcję z tworzenia, z występowania, z bycia osoba kreatywną 
w dziedzinie sztuki, teatru, filmu, muzyki, tylko wtedy kiedy po prostu mamy ten papier. I ten papier w 
ogóle ci powie, że jesteś artystą. I to oczywiście jest jakaś droga, żeby zdejmować z siebie to myślenie. 
Uczyć się jak być artystą, ale uczyć się nie w warunkach laboratorium szkoły, studiów, które ci to dają, 
tylko po prostu w praktyce. I myślę, że to jest to co bardzo mi pomogło. I ten mój pierwszy okres 
dragowy rzeczywiście to jest takie duże skupienie, że jest ten Pożar w Burdelu i dużo wydarzeń takich, 
które są eventami dookoła właśnie pride’owymi, gdzie jeżdżę, bo to co robię i ten drag oprócz tej całej 
ferii teatralnej, tego wszystkiego co jest właśnie tą przestrzenią performansu, jest też dla mnie taką 
przestrzenią aktywizmu. Ja mówię o tym dragtywizm i uważam, że to jest jakieś ciekawe. Można połączyć 
ze sobą z jednej strony to całe cudowne przegięcie dragu, tą całą jego kampowość, całą jego strojność, 
całą jego niepoważność z jakąś powagą czy z jakimś aktywistycznym podejściem. I to staram się robić. 

Do tej nogi aktywistycznej, jak powiedziałeś wcześniej, chcę wrócić za chwilę, bo mam jeszcze dwa pytania 
dotyczące twojej obecności na scenie. Zastanawiam się np. czym się mierzy sukces w środowisku drag 
queen? 
- Ciekawe. Nigdy o tym nie myślałem. Choć mam też takie poczucie, że ten sukces jest oczywiście 

chwiejny. To jest czasem po prostu one day you go in, the next day, you are out, jak mówi Heidi Klum w 
Project Runway. I myślę, że trochę tak jest, że też nie jesteśmy same dla siebie. Jest jakaś publiczność, o 
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której myślimy i ta publiczność różnie to odbiera. Myślę, że z jednej strony na pewno jakimś sukcesem 
może być to jak ktoś jest zapraszany, ile rzeczy robi czy jest zapracowany, czy nie. To myślę, że może być 
dla kogoś takim elementem sukcesu. Dla kogoś myślę, że sukcesem mogą być bardzo dobrze rozwinięte i  
super odbierane media społecznościowe, przede wszystkim Instagram, na którym drag bardzo dobrze 
sobie radzi, polski także. Więc myślę, że tu dla kogoś to może być taka płaszczyzna sukcesu, czyli bycie 
taką social media queen. A ja myślę, że dla mnie to jest w ogóle sukces, że ja coś robię, ale dla mnie też 
sukcesem chyba jest to, że udaje mi się łapać takie współprace, które są dla mnie ważne, że z tego 
wszystkiego co robię dużym sukcesem jest dla mnie to, że mogę współpracować z osobami, z którymi 
chciałbym współpracować, że ten drag daje mi możliwość wchodzenia w zupełnie inne pola. Bo to też 
jest niesamowite, że ten drag on jest w ogóle jakby taką przestrzenią dla wszystkich talentów, łącznie z 
brakiem talentu,  mojo jest super intersekcjonalne, że przecinają się tam bardzo różne rodzaje ekspresji. 
Ktoś będzie chciał śpiewać, będzie śpiewał, ktoś będzie chciał śpiewać, a nie umie śpiewać, będzie 
śpiewał, ktoś będzie chciał tylko wyglądać i być wspaniałą personą do podziwiania w mediach 
społecznościowych, uda się to. Bo myślę, że jakaś magia tego dragu jest czymś co jakoś przyciąga ludzi. I 
myślę, że sukcesem takim już ogólnie, nie tylko dla nas jakoś personalnie, ale ogólnie dla dragu, ale też 
może przez to, myśląc też o społeczności osób LGBT, jest to, że jednak poprzez wyśmiewaną, 
wyszydzaną, zakazaną sztukę jaką był drag, nagle nasza queerowa ekspresja, nasza wartość, to jak 
różnorodne są osoby LGBT, to my jesteśmy wpływowi, to teraz my jesteśmy mainstreamem. Możemy 
przesuwać jakieś myślenie i robi to drag. Robi to ta sztuka, która była kiedyś naprawdę niepopularna, a 
teraz właśnie my jesteśmy kolorowymi tej ziemi. 

Jeśli chodzi o współpracę to od kogo dostajesz zaproszenia? Czy to jest głównie środowisko queerowe? 
Jaki jest odbiór poza środowiskiem? I czy zdarza ci się, że musisz wciąż jeszcze tłumaczyć czym jest drag? 
- Myślę, że tak, że trzeba tłumaczyć wciąż czym jest drag, że ludzie nie rozumieją, ale dobrze, 

opowiadajmy. Mój drag też jest taki niecodzienny, więc jeżeli ktoś się spotyka z takim dragiem jak mój to 
myślę, że tam pojawia się dużo znaków zapytania. Więc to jest jakby jedna rzecz. oczywiście są te 
wszystkie rzeczy, które robię i są to w ramach naszej społeczności queerowe inicjatywy, bardzo 
różnorodne, ale też i to myślę, że też związane jest z popularnością po prostu dragu, z tym dragiem w 
telewizji, że osoby, które dragiem się nie interesowały wcześniej, to teraz się tym dragiem zaczynają 
interesować, bo po prostu is a thing, drag staje się po prostu hot. Więc dużo ludzi poszukuje dragu. 
Poszukuje go, bo chce mieć drag queen w teledysku, poszukuje drag queen do jakiś programów 
telewizyjnych. Więc naprawdę jest takie duże poszukiwanie, sprawdzanie, testowanie kogo można 
zaprosić, kto się przenosi do telewizji, kto się nie przenosi do telewizji. Myślę, że to jest coś takiego, że 
zaczyna ten drag na pewno intrygować, ciekawić i myślę, że to jest pewnie kwestia czasu aż pojawi się, 
może nie w TVP, ale w telewizji w Polsce pojawi się jakiś program, który mógłby być programem 
dedykowanym, bo jednak to jest coraz większy element na takiej medialnej mapie. Po prostu ten drag 
został już rozpoznany, chociaż wciąż jest rozpoznawany i nie jest to też jakiś taki stały zbiór. On się cały 
czas powiększa. 

Pracujesz też w środowisku pozarządowym. Czy twoja praca na scenie w jakiś sposób wpływa na  twoją 
pracę w NGO, czy też jako rzecznika, czy na współpracę z urzędem, czy władzami? Jak to wygląda? 
- Jest tak, że ten mój aktywizm pojawił się przed dragiem, więc też jakby trochę dziarsko maszerując 

marszami we Wrocławiu, też myślę, że najpierw przyzwyczaiłem jakieś osoby z zewnątrz do tego, że 
działam, kim jestem, do mojej twarzy, która nie jest tą twarzą pomalowaną. Oczywiście ludzie wiedzą, że 
robię drag, nie spotkałem się nigdy z jakąś ani rezerwą, raczej są zaciekawieni. Myślę, że to jest też taka 
opowieść o jakiejś gotowości, takiej też mojej gotowości, którą ja mogę mieć. Bo z jednej strony 
rzeczywiście jestem rzecznikiem stowarzyszenia, rzecznikiem też naszego wrocławskiego marszu 
równości i o ile marsz równości jest tą przestrzenią właśnie gdzie się pojawiamy w mieście, jesteśmy tą 
wspaniałą grupą, jesteśmy tą społecznością, w której też są osoby queerowe, w której też są drag queen, 
które w ogóle gdyby nie drag queens to pewnie nie pomaszerowalibyśmy  w żadnym marszu. Więc 
świetnie, że moje koleżanki chodzą na wrocławski marsz równości, ale dla mnie przez to, że on jest 
miejscem do zorganizowania, do innej pracy, do innej widoczności to też nigdy Twoja Stara na 
wrocławskim marszu równości się nie pojawiła, a pojawia się na innych, na paradzie w Poznaniu. Więc 
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jest w tym coś takiego do złapania i do zaopiekowania, ale może w tym roku będzie inaczej. Będzie 
inaczej. Więc to też jest jakaś moja gotowość, żeby powiedzieć: ok, te 3-4 godziny przed marszem nie 
muszę być taki rozpędzony, tylko mogę się przygotować i może teraz Stara przejmie stery jako 
rzeczniczka marszu. Myślę, że będzie to odebrane całkiem fajnie, bo dawno nie było dragowej osoby czy 
też takiej queerowej osoby na czele wrocławskiego marszu równości. 

Trochę zmieniając temat, ale nie do końca, bo opowiadasz dużo o współpracy przy różnych projektach, 
przy różnych wydarzeniach i dużo się mówi ostatnio o tym oporze młodego pokolenia przeciwko takim 
dziaderskim relacjom, środowisku teatralnym przeciwko hierarchii takiej skostniałej, domagania się 
szacunku. Jak te relacje takie sceniczne miedzy artystkami, artystami wyglądają w środowisku sceny drag i 
ty też jako twórca różnych projektów tworzysz też taką przestrzeń, zapraszasz do niej artystów i artystki. 
Jak te relacje wyglądają w tym środowisku? 
- Myślę, że to jest zawsze wyzwanie, bo to jest spotkanie bardzo różnych indywidualności i myślę, że przez 

to, że właśnie nie mamy żadnych standardów to za każdym razem te jakieś kontrakty… oczywiście nie 
chodzi tu o umowy, tylko jakieś takie społeczne interakcje, w które wchodzimy, one za każdym razem są 
na nowo budowane. Bo ktoś będzie stawiał inaczej granicę, którą trzeba uszanować. To też jest to, że 
pytamy, mamy taką uważność, tą empatię o to, żeby pytać o te granice. Więc myślę, że najlepszym 
jakimś sposobem modelowania jest właśnie takie rozmawianie i danie tej przestrzeni do tego, że jeżeli 
ktoś potrzebuje to może się wypowiedzieć, jego głos jest usłyszany i to jest też coś co ja biorę z naszej 
pracy aktywistycznej, że z jednej strony jest zawsze założenie dobrej woli, więc nie doprowadzanie do 
takiej sytuacji, że kiedy pracujemy wspólnie, dochodzi do takich zdarzeń, tylko raczej pracujemy na 
otwartości, nad tym żebyśmy byli otwarci na siebie, ale też na to co wnosimy. To jest też otwartość na to, 
żeby komunikować emocje: dzisiaj czuję się gorzej i mieć też taką empatię na to, że jeżeli ktoś daje taki 
komunikat, to nie znaczy, że ja muszę docisnąć tylko: ok, rozumiem tą sytuację w której dana osoba jest. 
więc myślę, że to jest bardzo duże wyzwanie przez to, że jest tak trudno złapać strukturę, ale oczywiście 
struktury są potrzebne. I myślę, że to wszystko co pozwala być bardzo na płasko jest ogromnym 
wyzwaniem, ale że trzeba jakoś  w to wchodzić. I pewnie biorę jakieś lekcje z tych współprac, bo też 
chociażby moja współpraca z Lilianą Zeic, artystką wizualną, która pracuje w takim modelu takiej 
wrażliwości, otwartości. To też jest dla mnie taka duża lekcja, żeby też te modele przenosić do tego jak ja 
pracuję. A między nami to jest też tak, że z jednej strony to jest też nie tylko spotkanie indywidualności, 
ale jest to też spotkanie ego, więc myślę, że i na tym polu mogą pojawiać się bardzo ciekawe interakcje 
między nami. 

Jeszcze jedno pytanie o pandemię. Co właściwie pandemia zmieniła w życiu Twojej Starej? 
- Stara straciła pracę. Znaczy ja straciłem przez to pracę. Był taki moment, że ta moja aktywistyczna noga 

była trochę podcięta, więc ten drag był ta przestrzenią, z której się wtedy utrzymywałem. I natychmiast 
poznikały te wszystkie możliwości pracy, poprzesuwały się wszystkie projekty i trzeba było sobie 
poradzić. I za to w ogóle kocham drag, za to kocham też te wszystkie mądre królowe, które kroczyły 
przede mną, od których mogę się uczyć dużo, bo każda nowinka, każda nowa sytuacja wymaga adaptacji 
i królowe po prostu się zawsze adaptowały. Jak YouTube raczkował to kto tam był pierwszy? Drag queen 
zrobił już po prostu niesamowite rzeczy. Szukamy nowych mediów, nowych sposobności do tego, żeby 
się pokazać. I pandemia też była tą przestrzenią. Założyłam podcast : Twoja Stara nadaje. To jakaś jedna 
rzecz. Ale też postawiłam show. To znaczy przeniosłam moje show, które organizowałam raz w miesiącu 
scenicznie. Twój drag brzmi znajomo, tak się nazywa to show. Przeniosłam go na online. Zobaczyłam jak 
robią to dziewczyny za granicą i na kanapie w moim domu, z kotami, odpaliłyśmy to show, które było 
fantastyczne, które naprawdę jak na taki event to ściągało całkiem fajną publiczność, bo nasza pierwsza 
odsłona na początku pandemii w kwietniu to nas oglądało chyba z 1200 osób. Więc myślę, że jak na taki 
online to jest całkiem ciekawa publiczność. Niesamowite to było. Też dało osobom, które występują, 
myślę, że taki inny wsad. Że możemy teraz szykować coś na zupełnie innych warunkach. Więc drag 
queens, drag Kingowie, osoby występujące, których zapraszałam na Twój drag brzmi znajomo 
przygotowywały wideo, wysyłali do mnie po prostu swoje szalone rzeczy z głowy, które im powstawały z 
tej pandemii. I to były niesamowite rzeczy. I bardzo mnie to za każdym razem cieszyło. Te prowadzenie 
tego wieczoru kiedy ja jestem live i mówię do ludzi, zajmuję ich czas i to trwało i trwało. Zresztą jak 
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słyszycie to ja cały czas gadam. To bycie razem znowu, pomimo pandemii się okazuje, że jest w ogóle 
ważniejsze. Znalezienie tej przestrzeni na bycie razem było istotniejsze. I dla mnie to była autentyczna 
radość, że ja mogę pokazywać ludziom te wspaniałe wideo, te rzeczy, które zrobiły inne osoby. To się też 
potem przekładało na finansowanie, bo do każdego show była dołączona zrzutka na tipy i tam osoby 
tipowały artystki. Może nie bezpośrednio, po prostu zrzucały się do zrzutki, a ja potem siedziałam z 
Excelem, dzieliłam to wszystko i wysyłałam w świat dalej to co inni dali. I to też się udawało. I też była 
duża szczodrość, i ludzie naprawdę wpłacali swoje zarabiane pieniądze. Też w pandemii było trudno z 
tymi pieniędzmi, więc ktoś zarobił, ktoś stracił, ale ludzie się łapali i to też był jakiś taki fajny moment, że 
to nie jest tak, że jesteśmy przypadkiem , to nie jest tak, że nasza widownia to są osoby przypadkowe w 
klubie. Po raz kolejny raz widzę, znowu zauważyłam, że ludzie chcą oglądać drag. I myślę, że polska 
publiczność też jest naprawdę ciekawa polskiego dragu. I to jest bardzo ważne. Myślę, że przez te lata nie 
tylko ja, nie tylko odkąd ja zaczęłam dragować, ale też te wszystkie królowe, które szły przed nami, że 
one wszystkie… po prostu nauczyłyśmy publiczność tej ciekawości. One idą za nami. Publiczność jest 
naprawdę ciekawa tego co robią polskie osoby dragowe. 

I co dalej? Co twoja Stara planuje? Co ty planujesz dalej? Czy w ogóle planujesz jeśli chodzi o twoją 
obecność na scenie? 
- Planuję. Do rej pory wydarzało się tak, że co roku pomimo nawet tych lockdownowych sytuacji, co roku 

zawsze jakieś teatralne kolaboracje były obok mnie. Więc liczę trochę też na to. Jest co prawda już 
kwiecień, ale mam nadzieję, że jeszcze ten rok przyniesie mi jakąś fajną kolaboracje teatralną albo z 
mojej inicjatywy, a może ktoś mnie zaprosi. Więc  w tym roku też trochę się przeformułował ten mój 
kalendarz, bo zdecydowaliśmy się w stowarzyszeniu, że przeniesiemy marsz równości wrocławski z 
października na czerwiec. Więc ten początek roku, te pierwsze półrocze też jest takim mocnym 
skupieniem na tym wydarzeniu. To jest coś co mnie teraz mocno trzyma. Oczywiście też ta sytuacja, w 
której też jesteśmy. Jednak jest wojna, pomagamy osobom, które uciekają z Ukrainy. To też wpływa na 
drag, dużo ludzi też ma jakąś rezerwę, że może trochę nie chce występować, może nie chce się 
pokazywać na jakiś Instagramach. Tak było przez pierwsze tygodnie. Ale też dla mnie w pracy w 
stowarzyszeniu też pojawia się dodatkowa przestrzeń do pracy, więc myślę, że czekam na lato, na Pride 
Month, czekam na druga połowę roku kiedy też jakieś takie moje osobiste rzeczy się wyprostują i będzie 
można rozpostrzeć te skrzydła i dalej sobie polatać, bo jest to satysfakcjonująca praca, jest  
satysfakcjonująca. Obowiązek to nie jest, bo o tym tak nie myślę, ale czuję jakąś odpowiedzialność fajną 
w dragu i to też jest bardzo satysfakcjonujące. 

Bardzo ci dziękuję za te nasze dzisiejsze spotkanie. 
- Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Gdańsk, byłam kiedyś, wciąż jest dla mnie mało odkryty, więc życzę 

wam tam powodzenia i śledźcie te dragowe rzeczy, które się dzieją, bo na pewno gdzieś się dzieją. 
Gościem podcastu Słuchaj, sztuka to praca! była Twoja Stara i Piotr Buśko. 
- W jednym. Cześć, dzięki. 
 
Podcast jest częścią programu edukacyjnego online Sztuka to praca. skierowanego do artystek i artystów 
oraz przedstawicielek i przedstawicieli zawodów kreatywnych. Tych rozpoczynających pracę, jak i tych 
chcących poszerzać swoje kompetencje. Wspieramy w profesjonalizacji i rozwoju zgodnie z własnymi 
wartościami i celami artystycznymi. Więcej informacji znajdziesz na stronie Instytutu Kultury Miejskiej 
www.ikm.gda.pl. 


