Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Świlczy, władz samorządowych oraz miejscowej parafii rzymskokatolickiej podjęto starania renowacji zewnętrznej części kaplicy cmentarnej w Świlczy.
W centralnej części cmentarza znajduje się kaplica grobowa dawnych właścicieli Woliczki, rodziny Krupnickich i spokrewnionej z nią rodziny Kirchnerów. Jest to budynek z cegły, otynkowany, o wymiarach 4 x 5,5 m,
wzniesiony na początku XX w. Bryłą wpisuje się nurt architektury neoklasycyzmu. Kaplica posiada ołtarzyk
z obrazem św. Antoniego (namalowanym na blasze), mosiężny krucyfiks, lichtarze oraz mosiężną lampę mocowaną do sklepienia na taśmie z tkaniny. W ostatnich latach wyposażenie zostało zabezpieczone na plebanii w
Świlczy.
Krupniccy weszli w posiadanie majątku Woliczka pod koniec lat 50. XIX w. Pierwszym właścicielem był
Józef Krupnicki zmarły w 1861 r. Miejsce jego pochówku na cmentarzu w Świlczy oraz dwóch innych członków
rodziny: Kunegundy Białkowskiej (1. voto Krupnickiej, matki) zmarłej w 1869 r. oraz Balbiny Krupnickej (żony)
zmarłej w 1884 r. dało asumpt do wybudowania rodowej kaplicy w centralnej części cmentarza.
Jest ona zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego do dziś nagrobka Józefa, dziedzica Woliczki. Fundatorem kaplicy był syn Józefa, Antoni Stanisław Krupnicki (stąd ołtarz i obraz poświęcony patronowi,
św. Antoniemu z Padwy).
Antoni Krupnicki był światłym obywatelem, angażującym się, według swoich możliwości, w życie społeczne i gospodarcze Galicji doby autonomicznej. Zapiska prasowa z Głosu Rzeszowskiego z 1891 r. podaje, iż
wspierał czynnie Towarzystwo „Sokół”, zasilając go pieniędzmi oraz dostarczając cegłę na budowę sali gimnastycznej (budynku dzisiejszego teatru im. Wandy Siemaszkowej). Ówczesne Skorowidze dóbr tabularnych w Galicji wykazują, iż Krupnicki posiadał w Woliczce cegielnię. Fakt ten przyczynił się niewątpliwie do ufundowania
przez niezbyt zamożnego ziemianina murowanej kaplicy, zapewne już w pierwszych latach XX w.
W kaplicy grobowej rodzin Krupnickich i Kirchnerów pochowana została trzyosobowa, spokrewniona
z Krupnickimi rodzina Kirchnerów, mieszkająca podówczas we Lwowie: Franciszek Bolesław Kirchner (zm.
15 III 1927 r.) emerytowany inspektor c.k. urzędu celnego w Chwłowicach; Józefa Kirchner (zm. 11 IX 1931 r.)
córka Franciszka i Marii z Krupnickich, uznana lwowska malarka; Maria Kunegunda z Krupnickich Kirchner
(zm. 26 VII 1938 r.) pierwsza urodzona w Woliczce (w 1859 r.) córka Józefa Krupnickiego.
Autor: A. Szary

