
Firma Lapp Kabel w ZSP nr 3 w Bełchatowie 
 

Dnia 8 października b.r w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 odbyło się jednodniowe 

sympozjum dla nauczycieli i uczniów zainteresowanych tematyką instalacji elektrycznych. 

Organizatorem sympozjum była firma Lapp Kabel reprezentowana przez panów Pawła 

Królikowskiego Kierownik Sprzedaży – Polska Centralna i Mariusza Pajkowskiego Z-ca 

Dyrektora ds. Technicznych , którzy dzielili się swoją wiedzą, refleksjami i doświadczeniem.  

Firma Lapp Kabel jest jednym z głównych dostawców kabli i akcesoriów kablowych na 

świecie. Obecnie kable i przewody tej firmy sprawdzają się w zastosowaniach inżynierii 

mechanicznej, przemyśle samochodowym, technologiach pomiarowych i kontrolnych 

w instalacjach zasilających i wielu innych. 

Podczas sympozjum poruszone zostały zagadnienia dotyczące kabli i przewodów, 

a w szczególności:  

• budowa oraz oznaczenia kabli i przewodów, 

• rodzaje izolacji i ich właściwości pod kątem wytrzymałości, 

• wykorzystanie produktów Lapp Kabel do zapewnienia kompatybilności 

elektromagnetycznej EMC, 

• nowości produktowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przedstawiciel firmy, pan Mariusz Pajkowski  uzasadnił ogromnie szeroką ofertę firmy. 

Zwrócił uwagę na szerokie spektrum zastosowań kabli i przewodów w różnych dziedzinach 

techniki i przemysłu, a także na towarzyszące temu różnorodne wymagania. Uczniowie 

wykazali ogromne zainteresowanie tematem, zadawali wiele pytań.  

Współpraca z firmą Lapp Kabel została zapoczątkowana podczas sympozjum 

"ENERGETYKA - BEŁCHATÓW 2012", gdzie gościli również uczniowie naszej szkoły 

wraz z nauczycielami przedmiotów elektrycznych. Przedstawiciele firmy Lapp Kabel docenili 

zainteresowanie młodzieży swoimi produktami, oferując dodatkowe wykłady i spotkania na 

terenie szkoły. 

Głównym celem sympozjum było poszerzenie wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

w zakresie zagadnień związanych z szeroko rozumianym pojęciem instalacji, których 

podstawowymi elementami są przewody i kable oraz akcesoria kablowe, a także promowanie 

najnowszych rozwiązań technologicznych. Ogromnie wdzięczni za profesjonalnie 

przygotowane referaty i przekazane pomoce dydaktyczne liczymy na kolejne spotkania 

z przedstawicielami firmy Lapp Kabel oraz z ich produktami. 

W sympozjum uczestniczyli: przedstawiciele firmy Lapp Kabel, nauczyciele ZSP nr 3, 

nauczyciele Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie, uczniowie technikum 

(o specjalności technik elektryk, technik elektronik) oraz uczniowie zasadniczej szkoły 

zawodowej (kształcący się w zawodzie elektromechanik i elektryk). 

 


