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Dane osobowe                             

Nazwisko i imię                                 Matylda Jasińska  

Adres(y)                                              25-435 Kielce, ul Bułki 3, Polska 

Telefon(y)                                           +48 362094504                     

Obywatelstwo                                     polskie 

Data urodzenia                                    05.05.1968 r. 

Płeć                                                     kobieta 

Karta postaci 

Matylda Jasińska ur. w Kielcach w 1968 r. Uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 24 w Kielcach. W 

trakcie nauki w Szkole Podstawowej od 1976 r. uczęszczała  na zajęcia akrobatyczne w Wojewódzkim 

Domu Kultury. Jej największym osiągnięciem było zdobycie I miejsca w akrobatyce artystycznej na 

Mistrzostwach Świata, które odbyły się w Ankarze w 1983 r. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjęła 

naukę w III L.O im. C.K Norwida w Kielcach W 1980 r. zdobyła świadectwo dojrzałości. Mając 18 lat w 

roku 1986 ukończyła kurs na prawo jazdy kat ,,B” Nie podjęła dalszej nauki. W 1988 r. podjęła pracę w 

sklepie papierniczym. 1989 r. zapisała się na kurs ,,Obsługa Biurowo - Finansowa Firmy”, otrzymując  

dyplom. W 1990 r. zmieniała pracę na lepiej płatną zatrudniając się  w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych 

w Kielcach na stanowisku st. referenta. W 1991 r. wyszła za mąż za wspaniałego człowieka Filipa.           

W 1993 r. urodziła im się córeczka. Będąc na urlopie wychowawczym ukończyła kurs  pracownika ochrony 

II stopnia uzyskując licencję II stopnia  wydaną przez Komendanta Wojewódzkiej Policji w Kielcach. W 

1995 r. zarejestrowała się jako osoba bezrobotna w Rejonowym Biurze Pracy w Kielcach. W 1996 r. podjęła 

pracę w sklepie przemysłowym jako zastępca kierownika. W 1997 r. ze względów rodzinnych zrezygnowała 

z pracy. W 1998 r. założyła własną firmę. Po roku czasu ze względów ekonomicznych zawiesiła 

działalność. W 1999 r. podjęła  pracę jako ankieter w firmie ,,Tipson”  na umowę zlecenie, która nie dawała 

jej satysfakcji. Po roku pracy znów została osoba bezrobotną. W 2001 r. ukończyła szkolenie jako 

rehabilitant orientacji przestrzennej.  W 2001 r. podjęła pracę w Kielcach jako referent w Polskim Związku 

Niewidomych. W 2004 r. urodziła kolejne dziecko i podjęła się jego wychowania. W 2007 r. podjęła pracę 

w Kwiaciarni na stanowisku sprzedawcy przy ul. Różanej 15. W 2009 r. ukończyła kurs Florystyczny 

otrzymując dyplom florystki. Do chwili obecnej tam pracuje. 
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