
4 miliony - tyle subskrypcji na YouTube “stuknęło” Frizowi i 

reZiemu  

 

Karol “Friz” Wiśniewski oraz Remigiusz “reZigiusz” Wierzgoń zgromadzili na 

swoich kanałach w serwisie YouTube po 4 miliony subskrybentów. Filmy 

pierwszego z YouTuberów do tej pory wygenerowały już ponad miliard 

wyświetleń, natomiast drugi z nich zbliża się do tego pułapu. Mimo młodego 

wieku, wspomniani twórcy swoją popularność w Internecie budują już od 

dawna - wirtualną działalność rozpoczęli około 10 lat temu. 

 

4 miliony - tylu subskrybentów zgromadzili na swoich kanałach Karol “Friz” 

Wiśniewski oraz Remigiusz “reZigiusz” Wierzgoń. To popularni polscy YouTuberzy, 

których liczby mogą robić wrażenie. Mimo młodego wieku, wspomniani twórcy swoją 

internetową popularność budują  już od wielu lat. 

 

Po 4 miliony subskrypcji dla dwudziestoparolatków 

Karol “Friz” Wiśniewski założył konto w serwisie YouTube 15 października 2010 

roku. Największą popularność przyniosły mu treści tworzone wspólnie z grupą 

znajomych, znaną w Internecie jako Ekipa. 24-letni twórca przez rok publikował 

codzienne filmy, natomiast obecnie nowości na kanale Karol Friz Wiśniewski 

pojawiają się kilka razy w miesiącu i pokazują najciekawsze momenty z minionych 

dni. Aktualnie na kanale jest dostępnych ponad 500 filmów, które na chwilę obecną 

wygenerowały przeszło 1,3 mld odsłon. - Mimo że tworzę treści na YouTube już od 

prawie 10 lat, to każdy kolejny rekord cieszy mnie równie mocno. To pokazuje, że 

warto być konsekwentnym i świadomym twórcą, który ma plan na swój rozwój i 

konsekwentnie go realizuje - wyjaśnia Friz. 

 

Remigiusz “reZigiusz” Wierzgoń zaczął publikować filmy na YouTube już w 2008 

roku. Na początku na jego kanałach pojawiały się głównie treści gamingowe. 

Obecnie 23-letni twórca nagrywa także filmy lifestylowe, w których, w luźnej formie, 

prezentuje między innymi swoje zainteresowania. Aktualnie na kanale reZigiusz jest 

dostępnych ponad 1 000 filmów, które do tej pory wygenerowały ponad 850 mln 

odsłon. - Cieszę się, że moje zainteresowania i to, co na co dzień sprawia mi radość 

https://www.youtube.com/channel/UCwBtP6NDQtsP5YBa4vuZqHA
https://www.youtube.com/c/reZigiusz


interesuje również moich widzów. To bardzo ważne, by po tylu latach nagrywanie 

nadal sprawiało taką samą frajdę, jak na samym początku tej długiej i ciekawej 

przygody - mówi reZi. 

 

Obaj twórcy są zrzeszeni w sieci partnerskiej GetHero. Agencja marketingowa 

z Wrocławia jest także organizatorem MeetUp®, czyli największego w Polsce 

spotkania fanów z twórcami internetowymi. W ubiegłym roku Friz (wraz z 

pozostałymi członkami Ekipy) i reZi byli ambasadorami tego wydarzenia. 

 

 


