
Elżbieta Malcz-Klewin (ur. 1909 w majątku Olszowa)
Malarka. Pochodziła z ziemiańskiej rodziny wywodzącej się z Saksonii, osiadłej we wsi
Olszowa. Ojciec Elżbiety, Bolesław Malcz, znany był ze swojej działalności społecznej oraz
aktywności politycznej. Elżbieta ukończyła gimnazjum w Nowym Sączu. W 1927 roku dostała
się na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, do której jednak nie mogła uczęszczać z
powodów zdro-wotnych. W 1928 roku przeprowadziła się do stolicy. Do warszawskiej Szkoły
Sztuk Pięknych zdała w 1929 roku. Wybrała w Akademii specjalizację w malarstwie
dekoracyjnym w pracowni Leonarda Pękalskiego. W 1930 roku wyszła za mąż za studenta
Politechniki Warszawskiej Jana Klewina. W 1937 roku, już po zakończeniu studiów, udała się w
podróż do Włoch i Francji w celu kontynuowania studiów artystycznych.

Jedną z niewielu prac artystki, które zachowały się do dziś, jest wykonane w 1935 roku
monochromatyczne sgraffito na fasadzie Domu Klewina przy ul. Madalińskiego 80 w
Warszawie, należącego do jej teścia. Jej powojenna twórczość jest trudna do ustalenia. Nie jest
znana również data jej śmierci. Istnieje domniemanie, że Elżbieta Malcz-Klewin wraz z matką i
dwójką braci wyemigrowała po II wojnie światowej do Wielkiej Brytanii.

Elżbieta Malcz Klewin (born in 1909, Olszowa)
Painter. Elżbieta came from a gentry family settled in the village of Olszowa, whose origins
traced back to Saxony. Elżbieta’s father, Bolesław Malcz, was a well-known social activist and
politician. She finished her primary education in Nowy Sącz. In 1927 she was admitted to the
Academy of Fine Arts in Kraków, but soon had to resign because of health problems. In 1928
Elżbieta moved to Warsaw, where she was admitted to the School of Fine Arts in 1929. Malcz
chose to study decorative painting in the class of Leonard Pękalski. In 1930 she married Jan
Klewin, a student at the Warsaw University of Technology.

One of Elżbieta’s few surviving works is a monochromatic sgraffito done in 1935 on the
façade of the Klewins House, her father in law’s property, at ul. Madalińskiego 80 in Warsaw. In
1937, after graduation, she went on a trip to Italy and France to continue her art studies. Her
post-war artistic activity isn’t known. It is also hard to determine when she died. It is assumed
that she emigrated to Britain after the Second World War, along with her mother and two
brothers.


