
Lampa srebrna 
 Lokalizacja / miejsce przechowywania: bazylika św. Antoniego; zawieszona w kaplicy 

św. Stanisława

 Datowanie, pochodzenie: ofiarowana przez o. Warchała w 1900 roku

 Autor, warsztat: nieznany 

 Materiał i technika: srebrna, częściowo pozłacana

 Stan zachowania: obecnie silnie zoksydowana z ubytkami złota. Została oczyszczona 
z  brudu i zabezpieczona woskiem mikrokrystalicznym w trakcie konserwacji malowideł 
 T adeusza Popiela w 2018 roku.

 Opis formalno-ikonograficzny: lampa wisząca na łańcuchach z motywami neogotyc-
kimi w formie sterczynek i maswerków

 Osoby powiązane z obiektem: 

Jan Tomasz Warchał OFM.Conv. (Bażanówka 1862- Jasło 1937). Polski franciszkanin, 
penitencjariusz przy bazylice św. Antoniego w Padwie od 1891 roku. Swoją posługę pełnił 
przez dziesięć lat do 1 sierpnia roku 1901. Okres jego posługi zbiegł się z pracami we-
wnątrz bazyliki, kierowanymi przez Camilla Boito. Dzięki zbiórce pieniędzy, którą ojciec 
Warchał rozpoczął od 1896 roku, możliwe było urządzenie kaplicy polskiej, powstałej jako 
pierwsza spośród narodowych kaplic w świątyni. Franciszkanin zapamiętany został nie tyl-
ko ze względu na poświęcenie w pracy na rzecz powstania polskiego mauzoleum, ale także 
z racji opieki duszpasterskiej roztoczonej nad Polakami oraz prowadzonymi przez cały czas 
pobytu studiami nad źródłami dotyczącymi nacji polskiej w Padwie.
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