
 
 

 

 

Upamiętnienie wielkiego przedsiębiorcy 
 
 

100 lat Oskara Lapp – pioniera biznesu przyszłości 

 

 
                      Oskar Lapp (1921-1987) – zajmuje znaczące miejsce w historii niemieckiej gospodarki 

 

 

Stuttgart (Niemcy), 18 marca 2021 r.  
 
Oskar Lapp był wielkim wynalazcą i zapalonym przedsiębiorcą. Wraz z żoną Ursulą Idą Lapp 
stworzył firmę o światowej renomie. 20 marca 2021 r. założyciel grupy LAPP skończyłby 100 

lat. Jego wynalazki do dziś wpływają na technologię połączeń na całym świecie. Rodzina  i 
pracownicy LAPP na całym świecie uhonorowali wielkiego przedsiębiorcę składając wieniec na 
starym cmentarzu w Stuttgarcie-Vaihingen. Przy tej okazji zorganizowano różne uroczystości 
upamiętniające. „Nasz ojciec jest dziś wciąż głównym wzorem do naśladowania. Firma LAPP 
nie istniałaby bez Oskara Lapp. Kontynuujemy dzieło jego życia z największą wdzięcznością. 
Fakt, że trzecie pokolenie przejęło teraz zarządzanie firmą z pewnością sprawiłby, że byłby 
bardzo dumny ”, mówi Andreas Lapp, Prezes Zarządu LAPP Holding AG. 
 

„Mój mąż był odważny, a Bóg dał mu wiele talentów” - mówi Ursula Ida Lapp (90 l.) o swoim 
zmarłym mężu. Oskar Lapp urodził się 20 marca 1921 r. W Benshausen, we wschodniej części 
Niemiec jako jedno z czworga dzieci w rodzinie rzemieślniczej. Od najmłodszych lat wykazywał 



 
 

 

 

imponujący talent do spraw technicznych i duch wynalazcy. W czasie wojny był jeńcem 
wojennym, a następnie zbiegł przez „zieloną granicę” z byłej komunistycznej NRD. W połowie 
lat pięćdziesiątych rozpoczął nowe życie wraz z rodziną w Niemczech Zachodnich. 
 
Początki nie były proste. Wszystko, co posiadał, pozostało w NRD. Początkowo pracował dla 
firmy Harting, gdzie odpowiadał za południe Niemiec. Już wówczas uwagę zaczęły zwracać 
jego nowatorskie pomysły. Opracował dla firmy pierwsze prostokątne złącze dla przemysłu. 
Dzięki licznym spotkaniom z klientami dokładnie wiedział, czego potrzebuje rynek. Szczególnie 
połączenia elektryczne były w tamtym czasie bardzo pracochłonne. Wszystkie żyły były czarne 
lub szare, a inżynierowie i elektrycy mieli trudności z przypisaniem żył do właściwych końców 
podczas podłączania. Wymagało to złożonego procesu zwanego  „ciągłym testowaniem”. 
Oskar LAPP wynalazł elastyczny przewód z kolorowymi żyłami. Tak powstał ÖLFLEX®, pierwszy 
przemysłowo produkowany przewód zasilający i sterujący. Innowacja, która 
zrewolucjonizowała technologię połączeń. Oskar Lapp był pierwszym przedsiębiorcą, który 
nadał produktowi przemysłowemu markę. Dziś marka ÖLFLEX® nadal jest synonimem 
wyjątkowo odpornych na olej i elastycznych przewodów sterowniczych na całym świecie. 
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marek swoją firmę. Ponieważ Oskar Lapp był nadal zatrudniony w Harting, Ursula Ida Lapp 
została wpisana do rejestru handlowego jako założycielka firmy. Przy kuchennym stole 
powstała nazwa firmy: U.I. LAPP KG - U.I. od imion Ursula Ida. Firma działalność rozpoczęła w 
garażu ich prywatnego domu w Stuttgarcie-Vaihingen. Oskar Lapp zajmował się sprzedażą, a 
Ursula Ida Lapp zajmowała się księgowością, zamówieniami i logistyką opiekując się 
jednocześnie małymi dziećmi. 
 

Dzięki ÖLFLEX® Oskar Lapp wyznacza standardy jakości, które nadal obowiązują na całym 
świecie w produkcji przewodów. Oferował również gotowe wiązki kablowe maksymalnie z 130 
kolorowymi żyłami. Popyt był ogromny. LAPP był również jednym z pierwszych dostawców, 
który zaoferował i skrócił długość wiązki kablowej do wymagań klienta. ÖLFLEX® był 



 
 

 

 

właściwym produktem we właściwym czasie. Jego sprzedaż gwałtownie wzrastała. Później 
powstały przewody do transmisji danych UNITRONIC®, przewody światłowodowe HITRONIC®, 
dławnice kablowe SKINTOP®, systemy ochrony i prowadzenia przewodów SILVYN®, złącza 
przemysłowe EPIC®, systemy transmisji danych ETHERLINE® dla technologii ETHERNET oraz 
systemy oznaczeń FLEXIMARK®. 
 

W 1963 roku firma otworzyła pierwszą własną fabrykę w której produkowano przewody 
ÖLFLEX®. W 1965 roku firma przeniosła się z rodzinnego domu w Stuttgart-Vaihingen na 
Schulze-Delitzsch-Straße, gdzie ma swoją siedzibę do dziś. Ze względu na swoje bolesne 
doświadczenia jako sowieckiego jeńca wojennego Oskar Lapp zawsze był zaangażowany w 
nawiązywanie międzynarodowych relacji biznesowych i przyjaźni na Zachodzie. Swoich 
pierwszych partnerów handlowych już w 1960 roku znalazł w Szwajcarii i Izraelu. W 1976 roku 
Oskar Lapp założył pierwszą międzynarodową filię w USA.  
 
Jednocześnie skupił działalność firmy na kompleksowej obsłudze technologii połączeń i tą 
zasadą kierujemy się do dziś. „Nasz ojciec poprowadził naszą firmę do sukcesu ciężką pracą, 
ambicjami oraz mając jasny obraz tego, co jest naprawdę ważne. Wykazał się wytrwałością, 
duchem przedsiębiorczości i innowacyjnością, które nadal są częścią DNA LAPP ”- mówi 
Siegbert Lapp, Przewodniczący Rady Nadzorczej LAPP Holding AG. 
 

 
Ursula Ida oraz Oskar Lapp z firmie byłym burmistrzem Stuttgartu Manfredem Rommel  podczas wizyty w firmie 

 

Kiedy Oskar Lapp zmarł w 1987 roku, jego żona Ursula Ida Lapp oraz jego dwaj synowie 
Siegbert i Andreas Lapp przejęli zarządzanie firmą. Pod koniec lat 90. wdowa po Oskarze Lapp 
przekazała synom codzienne obowiązki. W czasie ich zarządzania nastąpiła większa 



 
 

 

 

internacjonalizacja i koncentracja na kompleksowych rozwiązaniach. Dziś LAPP jest jednym z 
wiodących dostawców zintegrowanych rozwiązań i markowych produktów w dziedzinie 
technologii kablowej i połączeniowej. Obecnie firma zatrudnia 4575 osób na całym świecie, 
posiada 20 zakładów produkcyjnych i 43 spółki handlowe. Współpracuje również z około 100 
przedstawicielami międzynarodowymi.  
 
 
Andreas Lapp jest obecnie Prezesem Zarządu LAPP Holding AG, a jego brat Siegbert E. Lapp 
jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej. Ursula Ida Lapp jest Honorową Przewodniczącą Rady 
Nadzorczej i jest obecna podczas ważnych wydarzeń firmowych. Obecnie zarządzanie firmą 
przejęło trzecie pokolenie. Matthias Lapp objął w 2017 roku stanowisko CEO na Europę,  
Amerykę Południową, Afrykę i Bliski Wschód. Alexander LAPP jest odpowiedzialny za 
cyfryzację i e-biznes. 
 

 
Aby uczcić pamięć Oskara Lapp, rodzina założyła w 1992 roku Fundację jego imienia, która 
stwarza młodym naukowcom motywację do skutecznego angażowania się w badania nad 
układem krążenia. Nagroda naukowa Oskara Lappa w wysokości 12 000 euro przyznawana jest 
corocznie, a dotacja , która zapewnia do 20 000 euro na sprzęt, przyznawana jest co dwa lata.    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


