Wiadomość od Twojego Gospodarza Strony.
Szanowny Gościu:
Z wielką radością mam zaszczyt powitać Ciebie na niniejszej stronie internetowej. Nazywam
się Barrie M. Schwortz, i będę Twoim gospodarzem. Jako Oficjalny Fotograf projektu Shroud
of Turin Research Project, Inc, (STURP), miałem przywilej być członkiem zespołu, który w
1978 r. przeprowadził pierwszą dogłębną naukową analizę Całunu Turyńskiego. Pomiędzy 8 i
14 października 1978 r., nasz zespół spędził 120 godzin wraz z Całunem Turyńskim.
Na początku swojego zaangażowania, wahałem się czy ktoś wychowywany na
ortodoksyjnego Żyda, powinien być częścią tak „chrześcijańskiego” projektu. Nawet wtedy
było dla mnie jasne, że jest to prawdopodobnie najważniejsza relikwia chrześcijaństwa. W
sercu zadawałem sobie pytanie: „czy powinienem był w tym uczestniczyć?” Lecz mój dobry
przyjaciel i kolega z zespołu, świętej pamięci Don Lynn z Laboratorium Napędu
Odrzutowego NASA, szybko przypomniał mi, że człowiek, o którym jest tu mowa, był także
Żydem. Namówił mnie żebym „pojechał do Turynu i zrobił swoją robotę najlepiej jak się
tylko da”, zaś dopiero po powrocie martwił się, „dlaczego i w jakim celu”. Zasugerował, że
pewnego dnia się tego dowiem. Nigdy nie żałowałem pójścia za jego radą.
Teraz, ponad dwadzieścia lat później, mój „cel” stał się całkiem jasny. Jako Oficjalny
Fotograf, czułem odpowiedzialność by dokończyć, co zacząłem i udostępnić niektóre z 2700
fotografii i innych materiałów, które zebrałem podczas czterech lat pracy projektu. I w końcu
opowiedzieć historię tego, co miało wówczas miejsce, swoimi własnymi słowami i z własnej
perspektywy. Prawdę mówiąc, ciągle jestem Żydem, lecz wierzę, że Całun Turyński jest tym
właśnie płótnem, w które owinięto Jezusa po ukrzyżowaniu. Nie jest to religijne wyznanie
wiary, lecz oparte na mojej uprzywilejowanej możliwości współpracy z wieloma innymi
poważnymi badaczami Całunu z całego świata, oraz dogłębnej znajomości danych
naukowych, nieprzesłoniętych przez medialną przesadę i rozdmuchane sensacje. Jedyną
przyczyną, dla której wciąż jestem zaangażowany w sprawę Całunu Turyńskiego jest to, że
znajomość bezstronnych faktów ciągle przekonuje mnie o jego autentyczności. I jak sądzę,
bardzo niewielu ludzi naprawdę kiedykolwiek miało bezpośredni dostęp do wszystkich
bezstronnych faktów. Większość opinii publicznej jest zmuszona polegać na mediach, które
wydają się zawsze albo rozdmuchiwać sensacje, albo ograniczać się do dwuminutowych
wypowiedzi tzw. „ekspertów”, którzy „rozwiązali tajemnicę”. Bardzo niewielu z tych
„ekspertów” kiedykolwiek poświęciło swój czas na badania tego przedmiotu, być może po
części dlatego że znaczną część informacji trudno było odnaleźć.
Tak więc mój „cel” stał się całkiem jasny. Ten serwis powstał, aby dać Tobie, Widzu,
sposobność uzyskania dostępu do tych samych informacji, które były używane przez badaczy
podczas ich studiów nad Całunem. W istocie, ta strona w wielu przypadkach daje dostęp do
samych badań.
W przeciągu lat, moje fotografie były wykorzystane przez badaczy całunu, a także pojawiły
się w wielu książkach, czasopismach, periodykach naukowych, filmach i telewizyjnych
produkcjach dokumentalnych. Teraz, ta strona pozwala Ci badać te same wysokiej jakości
fotografie Całunu, przeglądać prace i artykuły naukowe, znajdować książki i inne informacje,
uzyskiwać dostęp do źródeł i materiałów na temat Całunu, a nawet bezpośrednio współdziałać
z badaczami Całunu. A wszystko to bez niczyich nacisków na to byś zaakceptował czyjąś

konkretną "teorię" na temat wizerunku na Całunie Turyńskim. Wszak inteligentni ludzie,
którym da się znajomość bezpośrednich faktów, powinni być w stanie samemu wyrobić sobie
opinię.
W końcu celem jest stworzenie z tej strony kompletnego internetowego źródła materiałów dla
studiów nad Całunem w XXI wieku. Twój aktywny udział jest niezbędny, aby ten cel mógł
zostać osiągnięty. Więc dziękuję Ci za chęć przyłączenia się do mnie. Mam nadzieję, że
materiały z tej strony będą przydatne w Twoim dążeniu, aby „zobaczyć na własne oczy.”
Z wyrazami szacunku.
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