
Przesłanie od Gospodarza Strony 
 
Drogi Gościu! 
 
Z wielką dumą i radością witam Cię na tej stronie. Nazywam się Barrie M. Schwortz i 

jestem jej twórcą i gospodarzem oraz Twoim przewodnikiem po niej. Jako Oficjalny Fotograf 
Dokumentacyjny Shroud of Turin Research Project, Inc., (STURP) miałem okazję i zaszczyt 
być członkiem zespołu, który dokonał pierwszego wszechstronnego badania naukowego 
Całunu Turyńskiego w 1978 roku. Pomiędzy 8 a 14 października 1978 nasza grupa spędziła 
120 godzin z Całunem Turyńskim. 

Na najwcześniejszym etapie mojego uczestnictwa zastanawiałem się, czy ktoś wychowany 
jako ortodoksyjny Żyd powinien być częścią takiego „chrześcijańskiego” projektu. Nawet 
wtedy jednak wyraźnie rozumiałem, że jest to prawdopodobnie najważniejsza relikwia 
chrześcijaństwa. Pytałem się w swoim sercu: „Czy mam być tego częścią?” Ale mój dobry 
przyjaciel i członek zespołu, zmarły już Don Lynn z Jet Propulsion Laboratory w NASA, 
szybko przypomniał mi, że człowiek, którego to dotyczy, też był Żydem. Nalegał, abym 
„jechał do Turynu i zrobił najlepszą robotę, jaką się da” i martwił się o „dlaczego i w jakim 
celu” jak już wrócę. Zasugerował, że pewnego dnia będę wiedział. Nigdy nie żałowałem, że 
posłuchałem jego rady. 

Teraz, po ponad dwudziestu latach, mój “cel” stał się bardzo jasny. Jako fotograf 
dokumentujący projekt czułem odpowiedzialność by dokończyć to, co zacząłem, i udostępnić 
około 2700 fotografii i innych materiałów, które zgromadziłem w czasie czterech lat trwania 
projektu. I wreszcie opowiedzieć historię tego, co się stało, moimi własnymi słowami i z 
mojej własnej perspektywy. Szczerze mówiąc, wciąż jestem Żydem, ale wierzę że Całun 
Turyński jest płótnem, które owijało człowieka imieniem Jezus po tym, jak został 
ukrzyżowany. To nie ma być wyznanie religijne, ale stwierdzenie oparte na mojej 
uprzywilejowanej pozycji jako człowieka bezpośrednio zaangażowanego we współpracę z 
wieloma poważnymi badaczami Całunu na świecie i na dogłębnej znajomości danych 
naukowych, nie zaciemnionych przez medialny szum i przesadę. Jedyną przyczyną dla której 
jestem wciąż związany z Całunem Turyńskim jest fakt, że znajomość obiektywnych faktów 
nadal przekonuje mnie o jego autentyczności. I wierzę, że tylko garść ludzi miała 
kiedykolwiek dostęp do wszystkich obiektywnych, bezstronnie podanych faktów. Większość 
szerokiej publiczności musiała być zależna od mediów, które, jak się wydaje, zawsze starają 
się stworzyć sensację lub redukują fakty do dwóch małych urywków wypowiedzi tak 
zwanych ekspertów, którzy „wyjaśnili tajemnicę”. Bardzo nieliczni spośród tych „ekspertów” 
kiedykolwiek poświęcili czas aby zbadać temat, zapewne po części dlatego, że tak wiele 
informacji było trudnych do zdobycia. 

Tak więc mój cel stał się bardzo wyraźny. Ta strona została stworzona aby dać Tobie, 
Gościu, okazję dotarcia do tej samej informacji, którą posługiwali się badacze w swojej pracy 
nad Całunem. Co więcej, ta strona daje Ci w wielu przypadkach dostęp do samych badań. 
Przez lata, moje fotografie były używane przez badaczy Całunu i ukazywały się w licznych 
książkach, magazynach, czasopismach naukowych, filmach i programach telewizyjnych. 
Teraz ta strona pozwala Ci oglądać te same fotografie Całunu o wysokiej jakości, przeglądać 
publikacje naukowe i artykuły, znajdować książki i inne informacje, docierać do materiałów 
na temat Całunu i nawet kontaktować się bezpośrednio z naukowcami, którzy go badają. I to 
wszystko bez kogokolwiek nalegającego, byś przyjął jego „teorię” o wizerunku na Całunie 
Turyńskim. W końcu inteligentni ludzie, mając fakty, powinni być w stanie decydować za 
siebie. 

Moim celem jest stworzenie z tej strony głównego źródła internetowego dla badań nad 
Całunem w XXI wieku. Twój aktywny udział jest konieczny, aby ten cel został osiągnięty. 



Dziękuję Ci więc za przyłączenie się do mnie. Mam nadzieję, że znajdziesz na tej stronie 
materiał potrzebny do tego, abyś mógł „widzieć samodzielnie”. 

Najserdeczniejsze pozdrowienia 

Barrie M. Schwortz 
1094 Highland Meadows Drive 
Florissant, CO 80816, U.S.A. 


