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artystyczny muzycznej firmy wydawniczej.

... kiedyś obiecałem sobie ze będę robił w życiu ciekawe rzeczy i postaram się być w tym dobry.
„Od dawna staram się iść własną drogą... Wiem, że tylko prawda w tym co robisz się obroni bez względu na to gdzie się
urodziłeś i kiedy odejdziesz... Najważniejsze dla mnie w życiu są miłość, ludzie i muzyka..., a najmocniejsze słowo to
„konsekwencja“. Tylko dzięki niej mozemy sprostać każdym marzeniom, bo przecież jesteśmy panami swojego życia ;)“
Absolwent III Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu. Karierę muzyczną rozpoczął w grudziądzkim zespole „Bez
próby“, potem był liderem i założycielem zespołu Roch’n‘ Roll, by po rocznej współpracy rozpocząć działalność muzyczną
jako Roch Poliszczuk. W 2000 roku napisał i zaśpiewał piosenkę „Mam plan“, która stała się najbardziej rozpoznawalnym
utworem Rocha. Jego muzyka to mix gatunków z pogranicza: reggae, electronica i pop, sam nazywa to terminem –
„muzyczny melange“.

W 2012 roku wraz z Filipem Sojką, Kacprem Bogaczem i Mariuszem Ambrożukiem założył zespół Jamaican Accordion, z
którym został półfinalistą telewizyjnego show MUST BE THE MUSIC. W roku 2013 napisał tekst do piosenki „To co
nam było“ zespołu Red Lips, która szybko stała się hitem wakacji i długo nie schodziła z list przebojów. Utwór Rocha
„Miłość wciąż pragnie łez“ pojawił się na ścieżce dźwiękowej filmu „Chce się żyć“ w reżyserii Macieja Pieprzycy. Poza
tym jego piosenki śpiewają Krzysztof Krawczyk, Brodka i Kabaret Neonówka.

Artysta nagrał utwór „Nie namawiam”, który od samego początku stał się wakacyjnym hitem, czego dowodem jest duża
popularność klipu w Internecie. W sierpniu 2013 r., Roch po długim czasie zagrał energetyczny koncert dla swoich
fanów w Grudziądzu.

Najważniejsze plany Rocha Poliszczuka i jego zespołu na najbliższy czas to wydanie drugiej solowej płyty i autorska trasa
koncertowa. Roch Poliszczuk zawsze podkreśla, że to Grudziądz jest miastem, które ma głęboko w sercu, bo to
właśnie tu zdobywał pierwsze doświadczenia i zaczynał swoją muzyczną karierę. W tym mieście rodziły się marzenia –
„Chociaż nie mieszkam na co dzień w tym mieście, to Grudziądz będzie na zawsze mieszkać
we mnie“.
www.rochmuzyka.pl
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