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Kunigaikðtis. Gimë 1765 m. ðeimos dvare Guzove
(Lenkija), netoli Varðuvos. Jis – þinomas XVIII a. pab. –
XIX a. pr. kompozitorius, valstybës veikëjas, diplomatas, kariðkis, Lenkijos ambasadorius Hagoje, Kosciuðkos sukilimo dalyvis. Kovojo prieð Jekaterinos II politikà po Þeèpospolitos padalijimo, diplomatinëmis priemonëmis siekë Lietuvos-Lenkijos Didþiosios Kunigaikðtystës atkûrimo.
M. K. Oginskis – muzikas mëgëjas. XIX a. pirmame
deðimtmetyje jo fortepijoninës muzikos kûriniai buvo geriausiai perkami Europoje. Kûriniai labai melodingi, juos
nesunku groti, tad juos skambinti galëdavo iðmokti kiekvienas: pradedant nuo jaunø, muzikos besimokanèiø
merginø ir baigiant profesionalais muzikais, kurie M.
K. Oginskio kûrinius daþnai peraranþuodavo, pritaikydavo kameriniams ansambliams ir dvarø orkestrams.
M. K. Oginskis laikomas fortepijoniniø polonezø ir
mazurkø, skirtø koncertams, o ne ðokiams, pradininku.
Vëliau ðio pobûdþio muzikinius kûrinius iðtobulino F. Ðopenas.
Ið 24 mûsø laikus pasiekusiø M. K. Oginskio polonezø plaèiausiai þinomas ir labiausiai Lietuvoje, slavø
þemëse mëgstamas „Atsisveikinimas su tëvyne“.
1826–1827 m. prancûzø kalba Paryþiuje iðleisti
M. K. Oginskio „Atsiminimai“ (4 tomai) 2006 m. Regionø
kultûriniø iniciatyvø centro iniciatyva pradëti versti á
lietuviø kalbà (vertëjas Virginijus Baranauskas). 2007–
2010 m. „Atsiminimai“ (4 tomai) iðleisti lietuviø kalba.

Pianistas, kompozitorius, raðytojas, Mykolo Kleopo Oginskio vyriausiosios dukters Amelijos ir Karolio Teofilio Zaluskio treèios kartos provaikaitis. Gimë 1939 m. Krokuvoje. 1946 m. kaip pabëgëlis atvyko gyventi á Didþiàjà Britanijà. Mokësi Benediktinø kolegijoje, Karaliðkojoje muzikos akademijoje, Ðv.
Marijos kolegijoje Tvichenhamene, netoli Londono.
Ilgà laikë dëstë muzikà. Nuolat domëjosi ávairia muzika, taip pat ir klasikinës, roko muzikos simbioze.
Sukûrë keletà miuziklø jaunimui, roko operø, roko
simfonijø, „Iðkilmingas miðias“ (Missa Solemnis) solistams, chorui, roko grupei ir orkestrui. 1960–1970
m. grojo Londono lenkø ásteigtoje roko grupëje. 1989
m. atsisakë dëstytojo darbo, vël pradëjo
sistemingai muzikuoti ir kartu su savo dabar jau
velione þmona Pamela pasiðventë muzikos tyrinëjimams.
Paraðë 10 knygø apie muzikà ir jos kûrëjus. Tarp
jo knygø yra ir biografiniø leidiniø apie Mocartà, Ðopenà, Listà, Èerny.
1994–2007 m. I. Zaluskis koncertavo daugelyje
Europos valstybiø. Savo koncertinëms programoms
jis daþniausiai parenka Oginskiø dinastijos atstovø
sukurtà muzikà ir taip klausytojams pristato Mykolo Kleopo Oginskio ir jo palikuoniø kûrybiná palikimà. Nuo 1996 m. leidþia kompaktinius diskus ið
ciklo „Oginskiø dinastijos muzika“. Ivo Zaluskio angliðkai paraðytas leidinys „Oginskiø genas“ iðverstas á rusø kalbà ir 2006 m. iðleistas Minske (Baltarusija). 2007 m. Klaipëdoje knyga iðleista lietuviø
kalba.

