
 

Informacja prasowa 

 

Friz zakończył ważny projekt. “Kończy się daily, ale nie rozpada się 

rodzina”. 

Ekipa, której założycielami byli Karol “Friz” Wiśniewski, Mateusz “Tromba” 

Trąbka, Mateusz “Mini Majki” Krzyżanowski i Łukasz “Wujek Łuki” Wojtyca 

oficjalnie zakończyła projekt “Daily”. Twórcy przy współpracy z agencją 

GetHero dla swoich fanów przygotowali dwanaście finałowych odcinków 

przepełnionych atrakcjami. Wśród nich m.in. koncert Żabsona i Jacka 

Stachursky-go. 

 

Ponad rok temu jeden z najpopularniejszych polskich YouTuberów - Karol Wiśniewski, 

znany jako Friz zamieszkał z grupą swoich przyjaciół, w domu którego wartość 

przekracza 5 mln złotych. Dzięki temu popularny twórca wspólnie  z Ekipą mógł 

codziennie dostarczać fanom nowy content w postaci materiałów wideo. Popularność 

kanału Friza w ciągu ostatniego roku znacznie wzrosła (dwa razy więcej fanów),  

a ilość wyświetleń filmów zwiększyła się czterokrotnie. Mimo to twórca zdecydował, 

aby zakończyć projekt daily,  w którym Friz postanowił każdego dnia w ciągu roku, 

dostarczać fanom nowy film na swoim kanale. Początkowo popularną Ekipę tworzyły 

cztery osoby - Karol “Friz” Wiśniewski, Mateusz “Tromba” Trąbka, Mateusz “Mini 

Majki” Krzyżanowski i Łukasz “Wujek Łuki” Wojtyca, ale z biegiem czasu dołączyli 

do nich: Kamil “Poczciwy Krzychu” Chwastek, Mateusz “Mixer” Magdziarz, Marta 

”Murcix” Błoch, Jakub “Patec” Patecki i Kasia “Fusialka” Bożek. 

  

Codziennie tworzenie filmów, aby dostarczać fanom nowego contentu, wymagało od 

nas dużo poświęcenia. To nie tylko dobra zabawa, ale również ciężka praca. Dlatego 

postanowiliśmy trochę odpocząć. Ja wraz z całą Ekipą jesteśmy bardzo wdzięczni 

naszym fanom za wszystkie pozytywne komentarze, ale także za słowa krytyki, dzięki 

którym mogliśmy stawać się coraz lepsi. Nie żegnamy się tylko kończymy projekt.  

W ramach podziękowań dla wszystkich osób, które oglądały nasze filmy 

przygotowaliśmy dwanaście specjalnych odcinków kończących serię - mówi Karol 

“Friz” Wiśniewski, twórca internetowy. 



 

Wszystkie dwanaście finałowych odcinków kończących wspólny projekt Ekipy można 

zobaczyć na kanale Friz (3, 55 mln subskrybcji).  

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdkR5H4Wg_iC8DcC2mJrB32BJiVkVNU1 

 

Każdy odcinek to kolejna dawka pozytywnych emocji, które Ekipa chce dostarczyć 

swoim fanom. Przykładowo w dziesiątym odcinku kończącym serię fani mogą 

zobaczyć koncert popularnego polskiego rapera Żabsona (796 tys. subskrybcji), który 

wystąpił na specjalnej scenie zlokalizowanej w ogrodzie w domu Ekipy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eOaXM7DbeZQ&list=PLdkR5H4Wg_iC8DcC2mJ

rB32BJiVkVNU1-&index=11&t=0s 

 

To jednak nie koniec muzycznych atrakcji. W jedenastym odcinku “EKIPA FINAL” Friz 

wraz ze swoimi przyjaciółmi bawi się podczas koncertu Jacka Stachursky'ego. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X0MdJ8WnZZc&list=PLdkR5H4Wg_iC8DcC2mJ

rB32BJiVkVNU1-&index=12&t=0s 

 

Dodatkowo dwaj członkowie Ekipy - Mini Majk i Poczciwym Krzychychem stworzyli 

piosenkę, w której śpiewają: “Kończy się daily, ale nie rozpada się rodzina”. Być może 

jest to przesłanie skierowane do fanów zapowiadająca dalszą współpracę twórców 

internetowych, którzy razem pracowali przy jednym projekcie.  

 

Przy tworzeniu finałowych odcinków Ekipa mogła liczyć na silne wsparcie 

agencji GetHero z Wrocławia, która m.in. koordynowała pracę na planie 

zdjęciowym i odpowiadała za nagrywanie materiałów.   
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