Adam Szczepański ur.13.07.1951 w Szczecinie, żonaty 2 synów urodzonych w
Szczecinie i troje wnuków urodzonych w Austrii. Wykształcenie średnie zawodowe.
Po ukończeniu szkoły zatrudniony jako stażysta w Komunikacji miejskiej w
Szczecinie. W Przedsiębiorstwie tym pracuje do chwili wyjazdu z Kraju. Od lat
siedemdziesiątych ubiegłego stulecia czynny społecznie. W prawie całym okresie
powstawania NSZZ „Solidarność” czynnie uczestniczy w tym społecznym ruchu.
Aktywnie uczestniczy w masowych protestach w latach 70 - tych. W grudniu 1970
bierze udział, kierując pewną grupą ludzi, w szturmie na gmach Wojewódzkiego
Komitetu PZPR. W potyczkach przed siedzibą Zw. Zaw. i Wojew. Komendy MO
ginie jeden z jego kolegów z pracy jemu samemu, pomimo zmasowanej obławy
udaje się uniknąć aresztowania. W drugiej połowie lat 70-tych aktywnie pomaga
opozycji, działając przede wszystkim w swoim zakładzie pracy. Kolportuje
opozycyjne wydawnictwa - Komitetu Obrony Robotników - „Robotnika” i „Drogę”
Konfederacji Polski Niepodległej. Mimo intensywnego śledztwa organów
bezpieczeństwa nie zostaje jako kolporter zidentyfikowany. Podczas decydujących
o powstaniu „Solidarności” strajków okupacyjnych w sierpniu 1980 wprowadza na
teren zajezdni w Szczecinie Dąbiu szwedzką ekipę telewizyjną, która nagrywa
materiały. Według Radia „Wolna Europa”, które obszernie mówiło o relacji
szwedzkiej telewizji, był to pierwszy wyemitowany film o strajkach w Szczecinie i
Polsce. Po zarejestrowaniu NSZZ „Solidarność” do chwili wyjazdu z Kraju do Austrii
jest czynnym członkiem Związku. Wyjazd następuje tuż przed wprowadzeniem
stanu wojennego na terenie PRL. W pierwszym okresie pobytu w Austrii, przez
pewien czas, przebywa w obozie dla uchodźców w Traiskirchen. W 1983 roku już
w Wiedniu przystępuje do, mającego swoją siedzibę w Londynie, Związku
Harcerstwa Polskiego poza Granicami Kraju. W 1984 roku składa harcerską
przysięgę – Bóg, Honor, Ojczyzna, - w obecności ówczesnego Komendanta ZHP a
późniejszego Prezydenta RP na Wychodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Od 1994
roku aktywny członek Polsko-Austriackiego Klubu „Sierpień ‘80”. W Klubie
niemalże od samego początku pełni funkcje w zarządzie – aktualnie jest
skarbnikiem. Z ramienia Klubu jest przez jeden czasokres członkiem zarządu
„Forum Polonii”. Pełni w nim funkcję członka Sądu Koleżeńskiego. Jest niezwykle
uczynny i koleżeński. Za aktywność i poświęcenie w pracy społecznej
uhonorowany klubowymi dyplomami – „Uznania” i „25-lecia Klubu” oraz Klubową
legitymacją specjalną „Zasłużonego Członka”. W 2005 roku otrzymuje z rąk byłego
Prezydenta III RP Medal 25-lecia NSZZ „Solidarność”.
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