Emila emilka007@op.pl
Kurs œwietny co jest g³ówn¹ zas³ug¹ prowadz¹cej- sympatycznej, wygadanej i wiecznie
uœmiechniête ;)By³o fascynuj¹co, inspiruj¹co i bardzo przyjemnie ;) Ju¿ nie mogê siê
doczekaæ II etapu. Gor¹co polecam i pozdrawiam Ciê serdecznie Marzenko ;) Emila
(bidermajerówa)
09-04-2015
Marta rybczynska.marta@onet.pl
Polecam wszystkim kurs w Centrum Florystyki. Do ka¿dego uczestnika podchodz¹ w
indywidualny sposób, pomocna, cierpliwa, sympatyczna zachêcaj¹ca do twórczej
pracy:)Bardzo dziêkujê za tak wspaniale spêdzony czas Pozdrawiam serdecznie:)
19-02-2015
Ela K. elzbietaknop249@interia.pl
Witam wszystkich poszukuj¹cych praktycznej i fachowej wiedzy z zakresu florystyki. Z
czystym sumieniem polecam kurs I w Centrum Florystyki w £odzi.Profesjonalne
podejœcie, cierpliwoœæ i nieustêpliwoœæ Pani Marzenki w dok³adnoœci opanowywania
podstawowych elementów techniki florystycznej sprawiaj¹, ¿e uczestnik kursu ma si³ê
walczyæ ze swoimi s³aboœciami, co procentuje wspaniale wykonanymi pracami.Ponadto to
miejsce magiczne dla osób w ka¿dym wieku, które przyci¹ga niesamowite osobowoœci, z
których równie¿ mo¿na czerpaæ inspiracje dla siebie. ¯yczê spe³nienia marzeñ nie tylko
florystycznych. Pozdrawiam: El¿bieta K.
19-02-2015
iga
Szczerze polecam kurs w Centrum Florystyki . W mi³ej atmosferze mo¿na spêdziæ
niezapomniany czas. Pani Marzenka s³u¿y pomoc¹ na ka¿dym kroku i ma podejœcie do
ka¿dego z osobna. Na kursie mo¿na nauczyæ siê uk³adania kwiatów na ka¿da okazjê i w
dodatku wykonane prace zabiera siê do domu. Serdecznie pozdrawiam i wszystkie
dziewczyny z grupy :)
30-01-2015
Jola
Polecam kurs w Centrum Florystyki. Fachowo, profesjonalnie w bardzo mi³ej atmosferze z
mo¿liwoœci¹ zabrania wykonanych przez siebie bukietów do domu. Pozdrawiam i bardzo
dziêkujê :)
28-01-2015
Paulina paulina.kasz@onet.eu
Polecam kurs :) mi³a i przyjazna atmosfera. Ogromna wiedza przekazywana w
profesjonalny sposób, wiele informacji, które na pewno u³atwi¹ prace. Du¿y plus za
mo¿liwoœæ zabierania prac do domu. Pozdrawiam i dziêkuje.
23-06-2014
Ró¿owa aagus@wp.pl
Gor¹co polecam, wymarzony wyk³adowca, instruktor i cz³owiek, który z sercem podchodzi
do pracy florysty i swoich uczniów. Ze stoickim spokojem potrafi opanowaæ niejednego
niesfornego ucznia i jego szalone pomys³y, inspiruj¹c do dalszych dzia³añ. Zaszczepia w
ka¿dym chêæ do pracy i twórczego myœlenia. Wszystkie zajêcia prowadzone s¹ w mi³ej i
ciep³ej atmosferze. Niezapomniany czas i du¿o mi³ych wspomnieñ oraz wiele inspiracji w
g³owie i sercu pozostanie. Dziêkujê i liczê, ¿e ta przygoda z florystyka pod Pani
przewodnictwem jeszcze siê nie skoñczy³a. :)

04-05-2014
Justyna justynagierach@op.pl
Z ogromna têsknota wspominam kurs w Centrum Florystyki, by³ to dla mnie wyj¹tkowo
twórczy czas a wszystko to dziêki Prowadz¹cej, która potrafi³a ka¿dego sprowokowaæ do
owocnej pracy. Polecam i zapewniam, ¿e jest to czas bogaty w mi³e prze¿ycia i nie
zapomniane florystyczne doœwiadczenia.Pozdrawiam Prowadz¹c¹ i wszystkich
uczestników.
10-04-2014
Joanna dzana_lodz@wp.pl
Serdecznie polecam i dziêkuje za garœæ inspiracji i fachowych porad. Zajêcia by³y bardzo
kreatywne a dowolnoœæ przy wyborze swoich prac, da³a odpowiedzi na nurtuj¹ce nas
pytania i pozwoli³a zmierzyæ siê z najbardziej zaskakuj¹cymi kompozycjami. Dziêkuje za
indywidualne podejœcie do ka¿dej z nas. Atmosfera cudowna i zapach waniliowej kawy
unosz¹cy siê w powietrzu:-) dodawa³ skrzyde³. Pozdrawiam!
26-02-2014
M7M2L mstasiak.62@wp.pl
Wszyskim którzy poszukuj¹ kursu florystycznego na wysokim poziomie za dobr¹ cenê goraco polecam kurs w Cetrum Florystyki.Dowiecie siê wszystkiego co Was interesuje
,prowadz¹ca z anielsk¹ cierpliwoœci¹ odpowiada nawet na banalne pytania i przekazuje
du¿o wiedzy.Wykonane prace zabiera siê do domu. Kurs to kilka pracowitych dni, ale wart
wydanych pieniêdzy. Dziêkujê
18-01-2014
Karolina karbowiak.karolina@onet.pl
Bardzo du¿y plus w porównaniu do Akademii Florystyki w £odzi. Prowadz¹ca nie pozwala
siê zestresowaæ, podchodzi do ka¿dego uczestnika indywidualnie. Nie akceptuje byle
czego, jak coœ tam robisz, musi to byæ profesjonalne.Bardzo polecam. Dodatkowym
atutem jest to,¿e po zakoñczeniu kursu s³u¿y rad¹ i pomoc¹. Polecam.
04-01-2014
Ewka S sadystachlewscy@wp.pl
Gor¹co polecam kurs florystyczny w Centrum Florystyki kurs przebiega w przemi³ej
atmosferze z wspania³¹ prowadz¹c¹. Dla samej prowadz¹cej nie ma rzeczy niemo¿liwych i
ka¿d¹ osobê nauczy robiæ to co sobie zaplanowa³a , bardzo to motywuje kursantki,mo¿na
siê nauczyæ robiæ kompozycji robienia ozdób choinkowych ale tak¿e ale patrzenie czasami
na ¿ycie przez ró¿owe okulary .Na tym kursie jest super du¿o uœmiechu radoœci .
POZDRAWIAMY BIA£A RAWSKA
01-01-2014
Mania :P kiciainteria@interia.pl
Fantastyczna i konkretna osóbka Kurs Florystyki w wykonaniu Marzenki Walêdziak jest
czymœ co pozostanie na d³ugo w naszym ¿yciu.Dziêki zajêciom i wspania³ej atmosferze na
nich panuj¹cej cz³owiek rozumie œwiat kwiatów i ca³ej ich okrasy.Dziêki tej Kobietce mo¿na
uwierzyæ w siebie i w to,¿e mo¿na coœ w ¿yciu osi¹gn¹æ.BÊDZIEMY TÊSKNIÆ&; BIA£A
RAWSKA :)

10-09-2013
Barbara strzelec@onet.com.pl
Zgadzam siê z opiniami pañ.Kurs w Centrum Florystyki Pani Marzeny Walêdziak jest
prowadzony profesjonalnie,w mi³ej atmosferze.Pani Marzenka jest osob¹ bardzo
kompetentn¹,ka¿da osoba koñczy kurs z ogromn¹ wiedz¹ i praktyk¹.Jestem bardzo
zadowolona po kursie u Pani Marzenki a przede wszystkim nie mam ju¿ ¿adnych obaw
przed otwarciem w³asnej kwiaciarni.Polecam wszystkim CENTRUM FLORYSTYKI
sprawdzone,naprawdê warto.
10-09-2013
Marta (ruda murzynka)
Jak najbardziej polecam kursy Florystyczne ( w³aœnie koñczê drugi etap) u p.Marzeny
Walêdziak. Przekaza³a mi du¿o wiedzy i zarazi³a pasj¹ do komponowania coraz to
trudniejszych i piêkniejszych kompozycji kwiatowych. Kocha³am kwiaty od zawsze, a teraz
kocham te cuda które mo¿na z nimi wykonaæ
10-09-2013
Marta
Jeœli chcecie siê dowiedzieæ Jak bukiety uk³adaæ zim¹ i w lecie Robiæ cudne kompozycje w
kielichach,donicach i pojemnikach Ubraæ piêknie salê na wesele oraz ustawiæ kwiaty w
koœciele Wypiæ kawê w mi³ej atmosferze....tylko u Marzenki Walêdziak znajdziecie
10-09-2013
Ma³gosia
Mi³a i spokojna atmosfera,zero nerwów,du¿o praktycznych wskazówek i ciekawych
pomys³ów.
10-09-2013
Bernarda
www: Centrum Florystyki w £odzi
KWIATY jak dzieci bezbronne s³abe , ani w nich si³y masy zbyt ma³e . G³os kwiatów niemy
a grzmi jak burze, otworzy serca pocieszy dusze.Gniewy i ¿ale swym wdziêkiem krusz¹
.Wymusz¹ uœmiech i lzê wysusz¹,tak nadzwyczajniej nie czyni¹c kroku finezj¹ magii pe³nej
uroku woñ sw¹ oddaja dla wszystkich wokó³.Dziêkujê za mile spêdzony czas i mo¿liwoœæ
tworzenia ró¿nych kompozycji z KWIATÓW.Mam nadziejê ze to pierwszy krok do
tworzenia w³asnej przysz³oœci.Pozdrawiam Marzenke i dziewczyny z grupy. ¯ycze Wam
wszystkim powodzenia i wytrwa³oœci w d¹¿eniu do celu .Myœlê ,¿e wasz talent doceni
niejedna osoba.3 majcie sie cieplutko i wrescie widaæ ta nasz¹ upragnion¹ wiosne :)Gdzie
wszystko siê budzi, by cieszyæ swym piêknem:)
01-08-2013
Dwie Kasie
www: Centrum Florystyki
Gor¹co polecamy kurs Pani Marzeny Walendziak. Zajêcia odbywa³y siê w serdecznej i
pachn¹cej kwiatami atmosferze. Prowadz¹ca w zajmuj¹cy sposób przekazywa³a nam
tajniki wiedzy z zakresu florystyki i bukieciarstwa. Otrzymane porady i wskazówki pozwoli³y
nam uwierzyæ we w³asne si³y i umiejêtnoœci. Serdecznie dziêkujemy :-)
23-07-2013
Izabela Wardziñska
Kurs ukoñczy³am 5 lipca. Jestem bardzo zadowolona; atmosfera wspania³a; wiele siê
nauczy³am. Wszystkie, w³asne prace zabiera siê do domu. Polecam kursy u Pani Marzeny
Walêdziak.

02-07-2013
Stenia
Polecam kurs u pani Marzeny Walendziak. Dziêki niemu odkry³am w sobie zami³owanie do
florystyki.Na kursie mo¿na siê nauczyæ uk³adania kwiatów na ró¿ne okazje. Tworzenie
bukietów by³o dla mnie wspania³¹ przygod¹, zdoby³am now¹ umiejêtnoœæ i mi³o spêdzi³am
czas. Polecam ten kurs ka¿demu.
30-06-2013
Paula
Bardzo polecam kurs u Pani Marzenki, mi³a atmosfera, ciekawe zajêcia, profesjonalizm,
indywidualne podejscie do kursanta. Jeszcze raz gor¹co polecam!!!
10-06-2013
Arleta Matusiak
Serdecznie polecam, ka¿demu kto zechcia³by odkryæ swoj¹ drzemi¹c¹ kreatywnoœæ a
tak¿e pok³ady twórczej energii pod okiem wykwalifikowanego, serdecznego i
wielkodusznego instruktora jakim jest Pani Marzenka
01-06-2013
Anna Wawrzak
https://www.facebook.com/CentrumFlorystykiMarzenyWaledziak
I tak... kolejny etap przygotowañ ju¿ za mn¹. Sama nie wiem, chyba najtrudniejszy.
Dlaczego najtrudniejszy? Dlatego, ze dopiero teraz uœwiadomi³am sobie jak niewiele
umia³am i nadal niewiele umiem. Ale do rzeczy... W³aœnie dziœ skoñczy³am kurs
florystyczny. Dumnie brzmi prawda? Jednak dopiero to, czego siê nauczy³am,
dowiedzia³am, zobaczy³am pokaza³o ile jeszcze nauki i pracy przede mn¹. I chyba bardziej
siê bojê ni¿ wczeœniej :) Co do kursu... Pani Marzenka prosi³a o wyra¿enie opinii. Nie chcê
pisaæ bana³ów typu- atmosfera mi³a, profesjonalna instruktorka.... Co ja mogê napisaæ...
Nauczy³am siê tego czego oczekiwa³am. Jednak to uœwiadomi³o mi ile jeszcze przede mn¹
i w³aœnie jak niewiele umia³am. Pani Marzena bêdzie wiedzia³a o co chodzi :) Jeœli chodzi o
dydaktykê... mogê tylko napisaæ same pozytywy, bo cierpliwoœæ... cierpliwe odpowiedzi na
banalne pytania... pokazywanie b³êdów, ale w taki sposób, by nie zniechêcaæ, a w³aœnie
zachêcaæ... i jeszcze masa mi³ych rozmów... cale mnóstwo pozytywnych emocji... I
jeszcze, co dla mnie by³o równie wa¿ne, wiara w to, ¿e mogê zrobiæ to co chcê robiæ. Nie
wiem, czy o tak¹ opiniê chodzi³o.... Spêdzi³am w bardzo mi³ej atmosferze kilka bardzo
pracowitych dni, bardzo produktywnych, bardzo staraj¹c siê jak najwiêcej wynieœæ z tych
zajêæ i wypaœæ jak najlepiej, co nie usz³o oczom Pani Marzeny ( mo¿e czasem widaæ by³o,
ze a¿ za bardzo siê staram prawda?). Mogê jeszcze napisaæ, ¿e pani Marzena potrafi
stworzyc na zajêciach atmosferê tak¹, ze nie czujemy sie jak w szkole tylko jak na
spotkaniu kilku osób, które chc¹ siê czegoœ nauczyæ pod okiem profesjonalisty. Potrafi te¿
pokazaæ kilka pomys³ów na pocz¹tek, kiedy zajête technik¹ ograniczamy wyobraŸniê i
mamy pustkê w g³owie, a i na potem... na te pierwsze "koty za p³oty", bo takie sprawdzone
pomys³y z pewnoœci¹ sie przydadz¹ na samym pocz¹tku. Dziêkujê
03-05-2013
Asia K.
Witam wszystkich zainteresowanych kursem, jezeli jeszcze nie jestes zdecydowana co do
kursu, który masz wybrac to rozwieje wszelkie watpliwosci. Kurs jest super, towarzystwo
rowniez, a co najwazniejsze wiedza, który zlapiesz na kursie przydaje sie w pracy i o to
wlasnie chodzi. Marzenka wielkie dzieki. Pozdrawiam
.

28-04-2013
Kasia
W³aœnie skoñczy³am kurs I stopnia florystyki w Centrum Florystyki Marzeny Walêdziak i
szczerze polecam go wszystkim, którzy kochaj¹ kwiaty i chc¹ nauczyæ siê tworzyæ z nich
piêkne kompozycje. Mi³a i spokojna atmosfera na zajêciach sprzyja tworzeniu, a praca w
ma³ych grupach sprawia, ¿e p. Marzena mo¿e podejœæ do ka¿dego z osobna, ponownie
coœ wyt³umaczyæ, s³u¿yæ pomoc¹ czy wskazówkami. Poza tym wszystkie materia³y
szkoleniowe i stworzone kompozycje z kwiatów mo¿na zabraæ do domu.:)Jeszcze raz
polecam! I z pewnoœci¹ nied³ugo sama wrócê tutaj na kolejny etap szkolenia.
07-04-2013
Aldona Targowska
Jeœli szukasz miejsca, gdzie mo¿na poznaæ lub pog³êbiæ wiedzê z zakresu florystyki oraz
co bardzo wa¿ne praktycznie j¹ zastosowaæ to trafi³aœ idealnie. Pani Marzena jest osoba
kompetentn¹ i niezwykle dok³adn¹. Umiejêtnie ³¹czy wiedzê teoretyczn¹ z praktyczn¹. Wie
jak przekazaæ j¹ swoim s³uchaczom. W zakresie zajêæ praktycznych sumienna i cierpliwa.
Z wielka przyjemnoœci¹ wrócê na kontynuacjê nauki na poziomie drugim.
07-04-2013
Ma³gosia
Szczerze polecam zajêcia w Centrum Florystyki Marzeny Walêdziak. Prowadz¹ca zajêcia
to osoba , któr¹ cechuje kreatywnoœæ z niewyczerpaln¹ wiedz¹ , dla której nie ma rzeczy
niemo¿liwych, niewykonalnych. Silnie motywuje swoje kursantki do aktywnego
uczestnictwa w zajêciach-ogromny plus. Pomaga w tworzeniu SZTUKI jak¹ jest
umiejêtnoœæ uk³adania kwiatów. Cieszê siê, ze pierwsze kroki we florystyce stawia³am
w³aœnie tutaj, wiele siê nauczy³am. Musze przyznaæ, ze czuje niedosyt… Jeszcze w tym
roku mam zamiar uczestniczyæ w kolejnym etapie szkolenia. To wci¹ga. O nudzie na
zajêciach nie ma mowy. Kompozycje piêkne. Niezwykle œwie¿e pomys³y, bardzo
innowacyjne.
06-04-2013
Ma³goœ (minimalizm)
www: kurs w £odzi
Serdecznie i szczerze polecam kurs florystyczny u Pani Marzeny Walêdziak. Czas
spêdzony to czas przyjemny z po¿ytecznym-masa pomys³ów,super doœwiadczenie a przy
tym wielkie poczucie humorua co za tym idzie inspiracje przychodz¹ od rêki!Serdecznie
pozdrawiam
21-03-2013
Ma³gosia
Mi³a i spokojna atmosfera,zero nerwów,du¿o praktycznych wskazówek i ciekawych
pomys³ów.
18-03-2013
Wiola
Polecam serdecznie. Kurs przebiega w przesympatyczniej atmosferze z mi³¹ prowadz¹c¹.
Przekazywana wiedza jest bardzo przydatna, a sam kurs pog³êbia mi³oœæ do kwiatów :)
07-03-2013
Ania
Gor¹co polecam kurs florystyczny u Pani Marzenki. Mogê siê tylko podpisaæ pod
zachwytami z poprzednich opinii:) Generalnie cud, miód i malina...i technika, technika,
technika:P

31-01-2013
Edyta
Serdecznie polecam! Profesjonalna, ciep³a i serdeczna Pani Marzenka wprowadzi
ka¿dego w magiczny œwiat kwiatów. W mi³ej atmosferze mo¿na spêdziæ niezapomniane
chwile z now¹ przygod¹!
21-11-2012
Zuzanna
Podpisujê siê pod wszystkim, co ju¿ zosta³o napisane i serdecznie polecam; ponadto
dodam, ¿e mo¿na liczyæ na wsparcie Pani Marzenki po zakoñczeniu kursu i gdy po czasie
pojawi¹ siê pytania wystarczy wykonaæ 'telefon do przyjaciela' :-)Marzenko dziêkujê!
25-07-2012
jola
www: w centrum florystyki
jest super pokazane ,wyt³umaczone nie ma ¿e nie dam rady ,ze nie zrobie polecam
17-07-2012
Daniela
Polecam, polecam i jeszcze raz namawiam;) do zapisania siê na kurs do Marzenki. Dobra
cena, a jakoœæ hmmm... :) sami zobaczycie, ¿e warto!!!
14-07-2012
Ewelina
www: w centrum florystyki
Gor¹co polecam kursy florystyczne u p.Marzeny Walêdziak.Dla ka¿dego coœ mi³ego! Jeœli
chcecie zacz¹æ przygodê z florystyk¹-dobrze trafiliœcie.Zapewniam Was,¿e po pierwszym
etapie nie bêdziecie mieæ doœæ.Szkolenia dla wszystkich,którzy kochaj¹ kwiaty i warjacje z
nimi.
06-06-2012
Kama Kowalewska kamasza@op.pl
Ka¿dy kurs czy warsztat prowadzony przez tak wykwalifikowan¹ osobê jak¹ jest
P.Marzenka jest spe³nieniem wszystkich oczekiwañ adeptów sztuki florystycznej.Pe³na
pasji,ciep³a i uœmiechu ,potrafi¹ca spokojnie i rzetelnie wyt³umaczyæ,stwarzaj¹ca
atmosferê sielanki p.Marzena sprawia ,¿e pod koniec kursu ¿al ,¿e trwa³o to tak
krótko.POLECAM !!!
15-05-2012
Agata
Serdecznie polecam, pe³en profesjonalizm,a przy tym przyjazna atmosfera. Du¿o
ciekawych informacji a jeszcze wiêcej praktyki. Na ka¿de pytanie uzyska sie wyczerpuj¹ca
odpowiedz,do ka¿dego Marzenka podchodzi indywidualnie, nie ma rzeczy nie do zrobienia
przy jej pomocy. Warto skorzystaæ:)
11-05-2012
Jola W
No jasne,¿e polecam kurs florystyczny u Pani Marzeny Walêdziak.Mi³a,luŸna i
sympatyczna atmosfera.Pani Marzena posiada du¿¹ wiedzê teoretyczn¹ i praktyczn¹ i co
najwa¿niejsze potrafi j¹ œwietnie przekazaæ.Wszystkie prace wykonane przez
nas,mog³yœmy zabraæ do domu,a poniewa¿ by³o ich sporo,mo¿na by³o równie¿ obdarowaæ
rodzinê. Gor¹co polecam.

20-04-2012
Kasia L
Wszystkim zainteresowanym florystyk¹ gor¹co polecam kursy Pani Marzenki.
Zajêcia s¹ prowadzone bardzo profesjonalnie i ciekawie. Ponadto Pani
Marzena wprowadza bardzo mi³¹ atmosferê podczas kursu, przekazuje
niezbêdn¹ wiedzê i s³u¿y cennymi radami. Cena kursu równie¿ jest bardzo
atrakcyjna wiêc na prawdê warto skorzystaæ. Z czystym sumieniem polecam to
Centrum Florystyki:):):):)
20-04-2012
Barbara
www: strzelec@onet.com.pl
Zgadzam siê z opiniami pañ.Kurs w Centrum Florystyki Pani Marzeny
Walêdziak jest prowadzony profesjonalnie,w mi³ej atmosferze.Pani Marzenka
jest osob¹ bardzo kompetentn¹,ka¿da osoba koñczy kurs z ogromn¹ wiedz¹ i
praktyk¹.Jestem bardzo zadowolona po kursie u Pani Marzenki a przede
wszystkim nie mam ju¿ ¿adnych obaw przed otwarciem w³asnej
kwiaciarni.Polecam wszystkim CENTRUM FLORYSTYKI
sprawdzone,naprawdê warto.
16-04-2012
Marta martik13@go2.pl
Cieszê siê, ¿e trafi³am w³aœnie na ten kurs do Centrum Florystyki. W moim
odczuciu prowadz¹ca zajêcia Pani Marzena posiada szerok¹ wiedzê i umie j¹
zastosowaæ w praktyce. Materia³y szkoleniowe ciekawe i zró¿nicowane a
kwiaty ró¿norodne.Kurs przebiega³ w kameralnej atmosferze :) no i cena
szkolenia nie jest zawy¿ona.
15-04-2012
Wioletta wiolettapotakowska@gmail.com
Polecam! polecam! kurs florystyczny w Centrum Florystyki Pani Marzeny
Walêdziak.Zajêcia s¹ prowadzone w niesamowitej atmosferze.Pani Marzena
jest osob¹ kompetentn¹,dla której nie ma trudnych pytañ i na ka¿de pytanie
jest udzielana wyczerpuj¹ca odpowiedz.Materia³y na zajêciach s¹
profesjonalne i ró¿norodne.Jest to miejsce gdzie wychodzi siê z mnóstwem
wiedzy i wieloma godzinami praktyki.Ja jestem bardzo zadowolona
05-04-2012
Kasia
Czyniê honory jako pierwsza ;)Ka¿dy kto zainwestuje w kurs u Pani Marzeny z
pewnoœci¹ tego nie po¿a³ujê ... Kursant prócz obszernej wiedzy zabierze do
domu wszystkie cudeñka, które stworzy ;)Gor¹co polecam ...;p

