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Mobilne 
kursy kroju 
i szycia
dla gmin, wsi, urzędów pracy, instytucji, 
firm oraz osób indywidualnych 

Zapisy Fundacja Artystyczna GA MON , Stanisława Wyspiańskiego 13/4a
39-400 Tarnobrzeg, T: 507 188 556 

Kursy krawieckie od podstaw
 
1. Wprowadzenie do świata szycia
2. Proste formy szycia
3. Warsztaty szycia spódnicy

Kursy krawieckie dla średnio 
zaawansowanych

1. Warsztaty szycia bluzki podstawowej z długim rękawem
2. Warsztaty szycia sukienki
3. Warsztaty szycia spodni

Kursy przeróbek krawieckich

Kursy będą podzielone na poszczególne grupy odbiorców:
• dla instytucji (Urząd Pracy)
• dla stowarzyszeń, fundacji wiejskich (zabieramy maszyny i 

wszystkie narzędzia niezbędne do kursu i
• jedziemy na miejsce wykonania kursu np. siedziba fundacji, 

stowarzyszenia wiejskiego)
• dla klientów indywidualnych (grupy nie mogą wtedy liczyć 

mniej niż 3 osoby a więcej niż 10)
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Fun-dacja Arty-sty-czna GA MON

Fundacja Artystyczna GA MON została założona przez 
Justynę Gamoń Wesołowską 18 sierpnia 2018r. Projek-
tantka posiada dekadę doświadczenia w branży mody, 
wysokie kwalifikacje jako: właściciel firmy, projektant, 
stylista, dekorator oraz skuteczny menadżer.

Na własnym przykładzie Justyna Gamoń Wesołowska 
zaobserwowała jak duże zapotrzebowanie jest na ryn-
ku pracy na wykwalifikowane krawcowe. Zmuszona 
była do zamknięcia swojej działalności z tego powo-
du. Bazując na tym doświadczeniu życiowym zrodził 
się pomysł na organizacje kursów/warsztatów szycia  
i modelowania, w formie fundacji. Kursy prowadzi do-
świadczona krawcowa z dużym stażem oraz kwalifika-
cjami, która przez ostatnie lata zajmowała się wycho-
waniem 4 dzieci. 

Mobilne kursy kroju i szycia cieszą się ogromną popu-
larnością, skorzystały z nich urzędy pracy (np. przez 
zamawianie bezpłatnych kursów edukacyjnych orga-
nizowanych dla osób bezrobotnych), kursy są otwarte 
dla każdego, dzięki otwartej formule warsztatów każdy 
sam zdecyduje czy chce nauczyć się szyć od podstaw, 
doskonalić techniki krawieckie czy tylko poznać kilka 
trików pozwalających na samodzielne szycie prostych 
ubrań. Można również wykupić lekcje indywidualne lub 
skorzystać na miejscu, w Fundacji, z profesjonalnych 
maszyn. W kursach kroju i szycia mogą wziąć udział 
zarówno osoby całkiem początkujące jak i już doświad-
czone w szyciu. W niewielkich grupach, w miłej atmos-
ferze, przy filiżance kawy, każdy uczestnik warsztatów 
pracuje nad czymś innym, na swoim poziomie umie-
jętności, indywidualnie prowadzony przez instruktorkę 
szycia. Różnorodna oferta warsztatów daje możliwość 
przeżycia niepowtarzalnej, jednorazowej przygody  
z szyciem osobom, które jeszcze nigdy wcześniej nie 
szyły oraz możliwość rozwoju i poszerzenia umiejętno-
ści tym, którzy już coś w tej dziedzinie potrafią. fot. Tadeusz Poźniak.

Zdjęcie dzięki uprzejmości Magazynu Vip Biznes i Styl 



Kursy są otwarte dla każdego, dzięki otwartej for-
mule warsztatów każdy sam zdecyduje czy chce 
nauczyć się szyć od podstaw, doskonalić techniki 
krawieckie czy tylko poznać kilka trików pozwalają-
cych na samodzielne szycie prostych ubrań. 
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Kursy szycia, krawieckie 
i przeróbek krawieckich 
dla urzędów i gmin
Mobilne kursy kroju i szycia cieszą się ogromną po-
pularnością, skorzystały z nich urzędy pracy (np. 
przez zamawianie bezpłatnych kursów edukacyjnych 
organizowanych dla osób bezrobotnych). Także urzę-
dy gmin zapraszają Fundację do prowadzenia kur-
sów na terenie podkarpacia. Fundacja zapewnia ma-
szyny do szycia oraz wszystkie potrzebne materiały.

otwarta formuła warsztatów
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zawodowekursyszycia
Kursy krawieckie od podstaw 1 stopnia (80 godzin)
Kursy krawieckie dla średnio zaawansowanych II stopnia (80 godzin) 
Kursy przeróbek krawieckich

REZERWACJE TERMINÓW: +48 507 188 556 
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Za-wodowekursy szycia
Kursy krawieckie od podstaw 1 stopnia (80 godzin)
Kursy krawieckie dla średnio zaawansowanych II stopnia (80 godzin) 
Kursy przeróbek krawieckich 

zdoby-cie prak-tycznych umiejęt-nosci 
Różnorodna oferta warsztatów daje możliwość przeżycia unikalnej, 
przygody z szyciem osobom, które jeszcze nigdy wcześniej nie szyły 
oraz możliwość rozwoju i poszerzenia umiejętności tym, którzy już coś 
w tej dziedzinie potrafią. 
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Indywid-ualnelekcjeszycia
Można wykupić lekcje indywidualne lub skorzystać na miejscu, w Fun-
dacji (w Tarnobrzegu), z profesjonalnych maszyn. W kursach kroju 
i szycia mogą wziąć udział zarówno osoby całkiem początkujące jak  
i już doświadczone w szyciu. 

Kursy dopaso-wane do potrzeb W niewielkich grupach, w miłej atmosferze, każdy uczestnik warsztatów pracuje 
nad czymś innym, na swoim poziomie umiejętności, indywidualnie prowadzony 
przez instruktorkę szycia. 
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po Laso-
wiacku

Projektowanie 
oraz wykonanie 
odzieży w wzor-
nictwie ludowym

Kompleksowo, dla klientów z całej 
Polski, przygotujemy cały proces 
zaprojektowania/uszycia produktu 
– ubioru w skład którego wchodzi: 
projektowanie lub odwzorowa-
nie na postawie rysunku, kultury, 
zdjęcia lub pomysłu, wykonywanie 
konstrukcji wyjściowej, szablonów 
odzieży, odszycie pierwowzoru. 
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Pobranie miary

Pobierzmy miarę od zleceniodawcy, sporządzimy dokumentację tech-
niczną, w tym kosztorysu, wybierzemy odpowiednie tkaniny, zamówimy 
potrzebne półprodukty: metki, opakowania jednostkowe i zbiorcze, itp., 
na podstawie takich informacji jak: ilość modeli w zleceniu, ilość sztuk  
w każdym modelu, przeszyty pierwowzór, wzornik kolorów tkaniny, oraz 
ogólnych uwag. 

Projektowanie procesu 
technologicznego produkcji

Zaprojektujemy całość procesu technologicznego produkcji, podczas któ-
rego ustalane są normy czasu pracy na wykonanie poszczególnych ope-
racji dla pracowników, (w Fundacji została zatrudniona krawcowa która 
będzie oszywać poszczególne zaprojektowane wzory) przygotowane są 
szablony produkcyjne wraz rysunkiem rozkroju.
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Wzornictwo
lasowiackie
na sukienkach 

Odzież codzienną np. sukienki, płaszcze czy 
koszule, którą szyjemy, na życzenie klientów 
Fundacja ozdobi dyskretnymi haftami lasowiac-
kimi: na mankietach, kieszeniach aby ubrania 
codzienne mogły pokazać się z bardziej arty-
stycznej strony. 

Lasowiacka
kultura

Wzornictwo lasowiackie jest dla Fundacji GA 
MON bardzo atrakcyjne artystycznie, dlatego 
Fundacja chce tłumaczyć na język codzienny bo-
gactwo kultury lasowiackiej: wzorów, kolorów, 
w tym charakterystyczne hafty, w kolorach ta-
kich jak biel, czerń i czerwień dodaje do projek-
towanych przez siebie sukien. W stałej ofercie 
Fundacji są stylowe ubrania dzienne: sukienki, 
płaszcze, koszule z elementami regionalnymi, 
które będą sprzedawane na miejscu a także 
on-line.
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Projektowanie
strojów ludowych
Po lasowiacku
Cały proces
projektowania odzieży
ludowej

Dla Klientów
z całej Polski
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Pokazy
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Sukienki do pracy

Szyjemy odzież codzienną: płasz-
cze, pasy, koszule, spodnie, su-
kienki do pracy aby kobiety czuły 
się w nich komfortowo oraz ko-
bieco. Zaprojektujemy i uszyjemy 
ubrania dla pracowników dla firm 
oraz instytucji czy urzędów.

Sukienki na
wyjątkowe dni

Na zamówienie projektujemy oraz 
szyjemy  ubrania okolicznościowe: 
na śluby, I Komunię św., wesela. 
Zależy nam, aby podkreślać ubra-
niem, ważne momenty życia i czuć 
się w nich elegancko. Spełniamy 
marzenia kobiet o wymarzonej 
sukience.



Pokazy
mody

Castingi
dla modelek

Kompleksowa obsługa
pokazow mody

Zostań modelką
fundacji                                                
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Fundacja Artystyczna GA MON , Stanisława Wyspiańskiego 13/4a
39-400 Tarnobrzeg, T: 507 188 556 
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gamon.com.pl

FUNDACJA ARTYSTYCZNA GA MON
SZYJEMY SUKIENKI MARZEŃ
STROJE NA ZAMÓWIENIE
WZORNICTWO LASOWIACKIE
STROJE LUDOWE
POKAZY MODY
MOBILNE KURSY KROJU I SZYCIA
KURSY PRZERÓBEK KRAWIECKICH
ZOSTAŃ NASZĄ MODELKĄ

Fundacja Artystyczna GA MON , Stanisława Wyspiańskiego 13/4a
39-400 Tarnobrzeg, T: 507 188 556 


