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Adwokat Teodor Zalewski (1897–1985) 

Teodor Zalewski urodził się 19 sierpnia 1897 r. w Woerishofen pod Monachium z matki Rosjanki i ojca Polaka.
Jego rodzice byli muzykami wykształconymi w moskiewskiej szkole muzycznej. Wsparci zastrzykiem gotówki od
zamożnej rodziny matki, osiedli czasowo we Włoszech, gdzie ojciec zgłębiał tajniki belcanta u włoskich mistrzów. 
Teodor spędził we Włoszech pierwsze trzy lata życia. Rodzina Zalewskich, powiększona o brata Michała, wróciła
do Moskwy w 1900 r. Nadzieje na operową karierę ojca zawiodły, ale muzyka pozostała na zawsze bardzo ważnym
składnikiem życia rodzinnego. 
Dzieciństwo i młodość Tedora upłynęły w przedrewolucyjnej Moskwie. Szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła
muzyczna stanowiły podstawę jego edukacji. Rodzice dbali o stały kontakt ze sztuką – zabierali trójkę swoich
dzieci (Helena urodziła się w 1902 r.) do filharmonii, opery i teatru. Muzyka rozbrzmiewała w domu na Arbacie.
Maturę zdał Teodor w 1916 r. Od dwóch lat trwała I wojna światowa i dlatego w ostatniej klasie gimnazjum na
polecenie Ministerstwa Oświaty odbył razem z rówieśnikami miesięczne przeszkolenie wojskowe. 
W lecie 1916 r. Zalewski zapisał się na Wydział Prawa Uniwersytetu Moskiewskiego. Jednocześnie kontynuował
naukę gry na fortepianie w Szkole Muzycznej Gniesinych. Na jesieni tegoż roku został zakwalifikowany do czynnej
służby wojskowej. Przeszkolenie rekruckie odbył w Carycynie i po miesiącu znalazł się w Kijowie jako podchorąży
(junkier). Oficerską promocję uzyskał w kwietniu 1917 r., po czym wcielony został do 79. pułku zapasowego
piechoty w Riazaniu, a następnie do 267. pułku zapasowego piechoty na Podolu. 
Zdemobilizowany w marcu 1918 r. wrócił do Moskwy, wznowił na krótko studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu
Moskiewskiego, kontynuował naukę w szkole Gniesinych, słuchał też wykładów na Uniwersytecie Ludowym im.
Szaniawskiego. 
W Rosji szalała rewolucja. Rodzina Zalewskich postanowiła repatriować się do odrodzonej Polski. Po zawarciu
pokoju z Niemcami uruchomiono w Moskwie przy rządzie bolszewickim przedstawicielstwo dyplomatyczne Rady
Regencyjnej Królestwa Polskiego. Cała rodzina łącznie z Heleną była zapisana w księdze stałej ludności Gminy
Bodzentyn i na tej podstawie przedstawiciele Rady Regencyjnej potwierdzili polskie obywatelstwo Zalewskich i
wydała im dokumenty podróży. 
Podróż do Polski rozłożona była na etapy i trwała blisko dwa lata. Pierwszy postój był w Charkowie. Teodor przez
kilka miesięcy uczęszczał na Wydział Prawa Uniwersytetu Charkowskiego, zapisał się również na kurs wyższy
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fortepianu w Konserwatorium im. Rimskiego-Korsakowa. Jednocześnie podjął pracę zarobkową jako nauczyciel
muzyki i pianista estradowy. Glejt Królewskiego Niderlandzkiego Konsulatu w Charkowie zapewniał polskim
obywatelom bezpieczeństwo w kraju nękanym wojną domową. Po kilku miesiącach Zalewscy nawiązali kontakt z
grupą Polaków z miasta Kamenskoje, którzy również przygotowywali się do repatriacji. Formalności związane z
podróżą do Polski okazały się skomplikowane i wymagały cierpliwości. W lipcu 1919 Zalewscy wyruszyli z
Kamenskoje w kierunku Krymu. Zatrzymali się w Teodozji, gdzie spędzili następne pół roku. Teodor chwytał się
różnych możliwości zarobku: handlował na miejscowym targu, wynajmował się jako siła robocza w pobliskiej wsi,
przez kilka miesięcy sprzedawał cytryny w Noworosyjsku. 
13 lutego 1920 r. razem z grupą polskich repatriantów Zalewscy wyruszyli z Teodozji na statku Lederer Sandor
pływającym pod banderą Wolnego Miasta Fiume. Podróż trwała dwa miesiące. 14 kwietnia 1920 r. Teodor
Zalewski wysiadł na Dworcu Gdańskim w Warszawie. W maju tegoż roku znalazł się w szeregach Wojska Polskiego
jako podporucznik Batalionu Zapasowego 36. pułku piechoty Legii Akademickiej. 14 lipca jako dowódca nowej
kompanii marszowej został skierowany na front południowy do dyspozycji 6. armii walczącej w Małopolsce
Wschodniej. Prowadził uzupełnienie do II baonu 38. pułku piechoty Strzelców Lwowskich, zajął stanowiska
bojowe w Kulikowie i wraz z III baonem tworzył osłonę I dywizji jazdy w ramach tzw. grupy operacyjnej majora
Łukawskiego. Na jesieni 1920 r. został przeniesiony do Oddziału V Ministerstwa Spraw Wojskowych w
charakterze referenta Biura Ewidencji Oficerów. Mundur zdjął 22 kwietnia 1922 r., ale jeszcze przez półtora roku
kontynuował pracę referenta, prowadząc rejestr strat oraz dział sądów honorowych. 
W styczniu 1921 r. zapisał się na Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i jednocześnie podjął prywatne
lekcje muzyki u profesora Piotra Rytla. 1 kwietnia 1922 r. został zatrudniony przez swojego ojca w firmie Henryk
Zalewski i ska, Generalne Przedstawicielstwo Sp. Akc. Akwawit w Poznaniu,gdzie prowadził kasę, księgę
magazynową oraz korespondencję, dzięki czemu poznał mechanizm biura handlowego i nauczył się ładu
organizacyjnego. 
1 września 1922 r. został studentem klasy dyrygentury Konserwatorium Warszawskiego. W sezonie 1924/25
pracował jako kierownik muzyczny w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Warszawie. W czerwcu 1925 r.
ukończył Konserwatorium Warszawskie. Swój dyrygencki debiut miał w czasie poranku Filharmonii Warszawskiej
1 listopada 1925 r. Kilka dni później wystąpił po raz pierwszy jako kameralista w zespole Trio-Sonata na
publicznym koncercie w sali Konserwatorium Warszawskiego. W grudniu 1926 r. był współzałożycielem
Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Muzyki w Warszawie, pozostał człokiem zarządu do 1938 r. W marcu 1928 r.
uczestniczył w założeniu Towarzystwa Wydawniczego Muzyki Polskiej i był jego prezesem do 1938 r. 
W marcu 1926 r. ukończył Wydział Prawa UW i we wrześniu tego roku rozpoczął aplikację sądową przy sądach
warszawskich. W Sądzie Pokoju 27. Okręgu m.st. Warszawy na Targówku przy Tykocińskiej 24 dwa razy w
tygodniu sekretarzował na rozprawch, zaś w Kancelarii sędziego śledczego X rewiru odwiedzał więzienia i
prosektorium. W październiku 1928 r. zakończył aplikację sądową i zdał egzamin sędziowski. W lutym 1929 r.
rozpoczął aplikację adwokacką w kacelarii Władysława Szyszkowskiego (Warszawa, ul. Mokotowska 63), która
stała się wówczas znana dzięki przyjmowaniu spraw o windykacje od Skarbu Państwa majątków skonfiskowanych
przez rząd carski za udział w powstaniu styczniowym 1863 r. Egzamin adwokacki zdał w lipcu 1931 r., po czym
został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. W latach 1931–36 był radcą prawnym w
Akwawicie, a w 1932 r. został również stałym radcą prawnym w Związku Elektrowni Polskich. 
Zalewski zachował przynależność do zawodu prawnika w czasie okupacji jako radca prawny spółdzielni Polskie
Elektrownie, co dawało oparcie materialne i ochronny ausweis. Powstanie Warszawskie i wygnanie przerwały
całkowicie jego działalność adwokacką. Po wojnie odnowił wpis w Izbie Adwokackiej i został zatrudniony jako
radca prawny w Związku Artystów Scen Polskich, w spółdzielni Elektroenergia i w zarządzie państwowym firmy
Bacutil. Był również współzałożycielem SPATiF-u. 
Zetknięcie się z wymiarem sprawiedliwości w PRL nie zachęciło go do poświęcenia się adwokaturze. Postanowił
zająć się działalnością dydaktyczną i muzyczną co stało się możliwe w 1952 r. po rozpoczęciu pracy pedagogicznej
w warszawskiej Państwowej Szkole Muzycznej. Był profesorem, od 1957 przez trzy kadencje prorektorem, a w
latach 1966–69 rektorem tej uczelni. 
W 1959 r. złożył wniosek o skreślenie go na własną prośbę z listy adwokatów. 
Zmarł dnia 15 marca 1985 r. w Warszawie. Pochowany został w kwaterze Zasłużonych Muzyków na Starych
Powązkach. 
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                                                                                                           Anna Zalewska-Wróbel 

Od redakcji: 
Syn Teodora Zalewskiego, redaktor Andrzej Zalewski, były żołnierz Armii Krajowej, jest twórcą EkoRadia, którego
audycje od wielu lat przyciągają uwagę słuchaczy I Programu Polskiego Radia. 
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