Kim jest Elmar Spancken? Kim jest człowiek, któremu dzisiaj będzie wręczany Order Kawalerski
Zasługi Reczypospolitej?
Znamy go wszyscy z wielu ról – jest mężem, ojcem, dziadkiem…jest emerytowanym lekarzem
psychiatrą, pełniącym przez wiele lat kierownicze funkcje w ochronie zdrowia, jest przyjacielem,
kolegą, wieloletnim członkiem naszego Towarzystwa, członkiem jego Zarządu a przez 9 lat
przewodniczącym po stronie niemieckiej. Jest Niemcem, Europejczykiem, obywatelem świata, w
ostatnich latach szczególnie Fuerta – Ventury 
Ale te wszystkie role nie wystarczą, aby wytłumaczyć dlaczego wszyscy cieszymy się z tego powodu,
że Elmar zostaje uhonorowany. Rzecz nie w tym kim on jest , ale jaki on jest. Nie chcę za długo
Państwa zatrzymywać, dlatego pozwoliłem sobie wybrać trzy z wielu możliwych określeń dotyczących
Elmara. Po pierwsze jest człowiekiem uczciwym. Wielokrotnie mogłem się przekonać, że na tym co
Elmar mówi, można polegać. To wielka sprawa w czasach niepewności. Po drugie to człowiek skłonny
do poświęceń. Jak Państwo może wiedzą, ostanie lata w naszym Towarzystwie były okresem szeregu
burzliwych spotkań, sporów. Elmar, jako przewodniczący po stronie niemieckiej, nie tylko umiał
wyciszać rozgrzane nastroje, ale brał na siebie dużą część obciążeń emocjonalnych związanych z tymi
sytuacjami. To, że jako Towarzystwo nie tylko przetrwaliśmy, ale udowodniliśmy sobie, że możemy
się różnić i nadal być razem jest w dużej mierze Elmar, Twoją zasługą. Wreszcie, na koniec, po trzecie
pozwolę sobie na osobistą uwagą. Gdy mój dziadek, przedwojenny kierownik sądu chciał kogoś w
szczególny sposób docenić mówił o nim „to taki skromny człowiek”. Elmar taki właśnie jest. W
czasach, kiedy liczy się blichtr, dobry PR on zachowuje się nie narzuca, jest delikatny, obecny w takim
stopniu, aby nie było to obciążeniem dla innych. I czyni to w naturalny, niewymuszony sposób. To
wielka i rzadka umiejętność w naszych czasach. To jest w moim przekonaniu powód, dla którego
wszyscy czujemy, że to dobrze, że otrzymujesz ten Order. Że stajesz się, trochę bardziej formalnie czy
oficjalnie, przykładem do naśladowania. Elmarze, za to, że jesteś, za to jaki jesteś, serdecznie Ci
dziękujemy. Bądź z nami jak najdłużej.

