Zbigniew Forecki
Urodził się 15 lutego 1933 r. w Lwówku Wielkopolskim. Po uzyskaniu tytułu mgr inżyniera na
Wydziale Zootechniki Akademii Rolniczej w Poznaniu podjął eksternistycznie studia ekonomiczne
na SGGW w Warszawie. Cała jego kariera zawodowa toczyła się wokół hodowli koni, których jest
wielkim pasjonatem. Po zakończeniu studiów odbywał staż w Stadninie Koni w Racocie. Kolejnym
przystankiem zawodowym było Posadowo, a następnie od 1961 r. Stadnina Koni w Pępowie. Po
rozpoczęciu pracy w Pępowie został kierownikiem gospodarstwa rolnego w Babkowicach. Od lipca
1971 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora stadniny, by cztery lata później otrzymać nominację na
dyrektora tej placówki. Czternaście lat pracy w tej branży spowodowało, że nowy dyrektor dobrze
poznał swój zakład łącznie z jego mocnymi i słabymi stronami, co procentowało znakomitymi
rezultatami uzyskiwanymi przez Stadninę. Pod kierownictwem Pana Foreckiego Stadnina Koni w
Pępowie wyróżniała się dobrze rozwiniętym budownictwem mieszkaniowym oraz wysokimi
wynikami uzyskiwanymi we wszystkich gałęziach produkcji i hodowli. Mimo wielu obowiązków
służbowych Zbigniew Forecki angażował się w działalność społeczną. W latach 1973-1976 był
radnym Powiatowej Rady Narodowej w Gostyniu, w której pełnił rolę przewodniczącego Komisji
Rolnictwa. Kolejne cztery lata był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lesznie, w której
został Przewodniczącym Komisji Rolnictwa. W następnej, trwającej cztery lata kadencji został
zastępcą przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej. Oprócz tych funkcji przez dwie
kadencje był członkiem Zarządu Wojewódzkiego Naczelnej Organizacji Technicznej. Został
również przewodniczącym Okręgowego Związku Jeździeckiego oraz członkiem Zarządu Głównego
PZJ. Za swoje zasługi zarówno zawodowe jak i społeczne otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń.
Spośród nich na szczególną uwagę zasługują.: Srebrny Krzyż Zasługi (1969 r.), Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski (1978), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1990). Ponadto
otrzymał szereg wyróżnień, m.in. Za zasługi w rozwoju Województwa Poznańskiego (1975), Za
zasługi dla Województwa Leszczyńskiego, a także Zasłużony dla rolnictwa (1978). Oprócz tych
wyróżnień Pan Forecki otrzymał także wiele odznaczeń i medali związanych z branżą jeździecką.
Po bardzo dynamicznym okresie pracy zawodowej i społecznej w 1992 r. przeszedł na emeryturę.
Pan Zbigniew Forecki po przejściu na emeryturę ciągle czynnie angażuje się w działalność
związaną z hodowlą koni oraz zaszczepia miłość do tych zwierząt wśród młodszych pokoleń.

