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Toma Daugnorienė and her bakery “Cherry on 
Top” 
 

 

Ta historia została opracowana w ramach projektu 

”New pathways of youth to labour market through lifestyle self-employment” 

 

Toma Daugnorienė 
Litwa, 2019 

  

Kiedy praca jest Twoim hobby - nie masz 
żadnej pracy 

Toma jest profesjonalnym cukiernikiem. Jest 
optymistyczną i aktywną osobą, która prowadzi własną 
firmę, cukiernię o nazwie "Cherry on Top". Piecze 
głównie słodycze: piękne ciasta, ciasteczka i pyszne 
wypieki. Jej praca jest jednocześnie jej hobby. Toma 
mówi, że nie pracuje - po prostu wykonuje swój ulubiony 
rodzaj aktywności.  

Motywacja: Toma dąży do niezależności, pragnie być dla 
siebie szefem. "Możesz regulować własną pensję, bo 
zależy ona od twojego wysiłku".”  
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JAK TOMA ZACZĘŁA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ OPARTĄ NA STYLU ŻYCIA  

Droga do wymarzonej pracy nie była łatwa dla Tomy. Po ukończeniu szkoły, zaczęła studia na 
kierunku ekonomicznym. Jednak po roku studiów Toma zdecydowała że nie chce ich 
kontynuować, ponieważ zdała sobie sprawę, że jej przyszła praca powinna być kreatywna. 
Próbowała więc wielu zawodów: pracowała jako kelnerka, pielęgniarka chirurgiczna, a nawet 
fryzjerka. Jednak każdy z tych zawodów nie przyniósł jej poczucia wewnętrznego spełnienia. 
Nawet pracując w salonie fryzjerskim, w przerwach zawsze szukała nowych przepisów na 
wypieki. Dlatego postanowiła spróbować swoich sił w tym kierunku i znalazła pracę w cukierni. 

Toma zdała sobie sprawę, że chce się rozwijać w tym 
kierunku, w końcu znalazła wymarzony zawód. 
Jednocześnie marzyła o założeniu własnej cukierni.  

Kilka lat temu udało jej się otworzyć własną cukiernię 
o nazwie "Cherry on Top". Jej mąż i przyjaciele wspierali 
ją i namawiali do realizowania swojej pasji. Toma 
zaczęła piec ciastka w kształcie grzybów, które są bardzo 
popularne na Litwie. Ciasteczka były tak smaczne, że 
wkrótce Toma otrzymała wiele pozytywnych opinii 
i zyskała wielu klientów.  

 

JAK TOMA ROZWINĘŁA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ OPARTĄ NA STYLU ŻYCIA 

Na początku pracowała w domu, po pewnym czasie przeniosła się do wynajętego miejsca tuż 
przed domem. Tam wyposażyła kuchnię i urządziła mini-sklep.  

Toma pracuje sama, bez żadnych pracowników, jej mąż czasami 
pomaga przy dekorowaniu ciasteczek. Każdego dnia jest coraz 
więcej klientów, dlatego Toma pracuje czasami 15 godzin 
dziennie. Toma odczuła pewne zmiany w swoim stylu życia: "Dni 
tygodnia straciły dla mnie sens: w niedzielę nie myślę o tym, że 
jutro jest poniedziałek. Wszystkie dni są dla mnie takie same 
i podoba mi się to. Mam mniej stresu w swoim życiu i większy 
komfort".  

Zadowoleni klienci polecają produkcję Tomy w gronie swoich 
przyjaciół i jest to główna i skuteczna strategia marketingowa. 

Toma dba nie tylko o smak swoich słodyczy, ale także o ich wysoką jakość. Wykorzystuje 
wyłącznie produkty wysokiej jakości i ściśle je selekcjonuje. Dlatego też jest przekonana 
o wysokiej jakości swojej wyrobów. 



 

 

Numer projektu 2017-3-LT02-KA205-005536 

3 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają 
jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek 
wykorzystanie informacji w niej zawartych. 

Obecnie Toma uczestniczy w różnych wydarzeniach, ma wielu klientów, a jej produkty są 
bardzo popularne.    

JAKIE SĄ TOMY PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ 

Toma marzy o otwarciu własnej cukierni 
w pobliżu morza. Kawiarnia ta musi różnić się od 
innych, być wyjątkowa. W najbliższym czasie 
Toma planuje zatrudnić pracownika, który mógłby 
pomóc jej w realizacji zamówień.   

 

CO TOMA CHCIAŁABY PRZEKAZAĆ MŁODYM LUDZIOM, KTÓRZY CHCĄ 
PROWADZIĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

 "Musisz mieć dużo cierpliwości na początku, ale nie poddawaj się!" 

 "Jeśli nie masz środków finansowych - zaoszczędź trochę pieniędzy i zacznij od małych rzeczy. 
Jeśli pierwszy pomysł zawiódł - spróbuj innego. Ryzykuj - ale zainwestuj taką ilość pieniędzy, 
którą będziesz w stanie odzyskać, działaj z rozwagą".   

"Bądź wytrwały i szukaj wsparcia u rodziny i przyjaciół".  
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Życzymy powodzenia Toma! 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o biznesie Tomy dotyczącym jej stylu życia, możesz 
odwiedzić profil na Facebooku "Cherry on Top" i zobaczyć wszystkie smaczne desery: 

https://www.facebook.com/cherryontop159/  

Możesz również skontaktować się z nią przez e-mail: daugnoriene.toma@gmail.com 


