
 

1932 Znakomity cieśla 
i stolarz, Ole Kirk Kristiansen, 
rozpoczyna produkcję 
drewnianych zabawek. 
Jako fachowiec zawsze 
dba o wysoką jakość 
i kunszt wykonania 
produktów.

1957 Godtfred Kirk Kristiansen 
przejmuje od ojca obowiązki 
związane z codziennym 
zarządzaniem firmą. Postrzega 
siebie jako producenta: 
„Chcemy tylko tego, co 
najlepsze… Musimy robić 
lepsze klocki, z jeszcze 
lepszych materiałów i na 
jeszcze lepszych maszynach. 
Musimy pozyskać dla firmy 
najlepszych pracowników”.

1958 Firma opatentowuje  
klocek LEGO® i nową zasadę 
łączenia z innymi klockami, 
znaną po dziś dzień, która 
otwiera nieskończone 
możliwości budowania.

1956 Grupa LEGO wchodzi 
na rynek niemiecki i zakłada 
pierwsze przedsiębiorstwo 
handlowe poza granicami 
Danii.

1955 „Godtfred Kirk 
Christiansen wprowadza 
na rynek ustrukturyzowany 
system produktów LEGO® 
System in Play. 
Teraz możliwości budowania 
rosną wraz z liczbą 
posiadanych klocków. 
„Nasz pomysł polegał 
na stworzeniu zabawki, 
która przygotuje dziecko 
do życia - odwołując się 
do jego wyobraźni oraz 
rozwijając potrzebę 
kreatywności i radości 
tworzenia, które są siłą 
napędową każdego 
człowieka.

1953 „Automatic Binding 
Bricks” zmieniają nazwę 
na LEGO® Mursten (klocki 
LEGO). Nazwa „LEGO” 
jest teraz wytłaczana na 
każdym klocku.

1949 Na rynku pojawia się 
prekursor współczesnych 
klocków LEGO® - „Automatic 
Binding Bricks” (klocki 
samołączące).

1934 Ole Kirk Kristiansen 
nadaje swojej firmie nazwę LEGO®, 
łącząc dwa duńskie słowa „Leg 
Godt”, które oznaczają „baw się 
dobrze”. Nie wie, że „lego” to 
również „łączyć” po łacinie. 
Kristiansen bierze też pod uwagę 
nazwę LEGIO (od „legionów”), 
ale w końcu stawia na skojarzenia 
z dobrą zabawą i zaangażowaniem 
na rzecz rozwoju dzieci 
poprzez zabawę.

1937 17-letni syn Kristiansena, 
Godtfred Kirk Christiansen, 
zaczyna projektować drewniane 
zabawki.  

1946 Ole Kirk Kristiansen 
zamawia w Wielkiej Brytanii 
pierwszą maszynę 
do formowania tworzyw 
sztucznych - wtryskarkę.
 

1949 Ole Kirk Kristiansen 
dostrzega potencjał tkwiący 
w plastikowych klockach i stara 
się przekonać swoich synów: 
„Brak wam wiary? Czy nie 
widzicie, że jeśli odpowiednio 
do tego podejdziemy, to cały 
świat będzie kupował nasze 
klocki?”

Lata 40. 
XX w.

Lata 50.
XX w.

Lata 70. XX w.

1962 Na rynek zostają 
wprowadzone kółka LEGO®, 
dzięki czemu w LEGO System in 
Play pojawia się element ruchu. 

1960 Pożar niszczy magazyn 
z drewnianymi zabawkami, 
co powoduje że firma przerywa 
ich produkcję.

1963 1963 Godtfred Kirk Christiansen 
ogłasza 10 cech charakteryzujących LEGO®:

1. Nieograniczone możliwości zabawy
2. Dla dziewczynek i dla chłopców
3. Entuzjazm bez względu na wiek
4. Zabawa przez cały rok
5. Stymulująca i harmonijna zabawa
6. Niekończące się godziny zabawy
7. Wyobraźnia, kreatywność i rozwój
8. Im więcej LEGO, tym bardziej   
 wartościowa zabawa
9. Zawsze na czasie
10. Bezpieczeństwo i jakość

1964 Firma wprowadza 
pierwsze instrukcje 
budowania z klocków LEGO®.

1968 W Billund powstaje 
pierwszy park rozrywki 
LEGOLAND®.

1968 Światowa premiera 
klocków LEGO® DUPLO® 
dla najmłodszych dzieci 
- dwukrotnie większych 
w każdym wymiarze od 
klasycznych 
klocków LEGO®.

1975 Grupa LEGO zakłada 
oddział handlowy w Enfield 
w USA, który jest dziś jednym 
z jej pięciu głównych 
oddziałów na świecie.

1977 Do zarządu firmy dołącza 
Kjeld Kirk Kristiansen - wnuk 
Olego Kirka Kristiansena.

1977 Na rynek zostaje 
wprowadzona seria LEGO® 
Technic, czyli bardziej 
wymagające zestawy dla 
starszych dzieci, które umożliwiają 
im budowę realistycznych modeli.

1978 W zestawach LEGO® 
pojawiają się minifigurki, 
a wraz z nimi zabawa 
w odgrywanie ról.

1978 Kjeld Kirk Kristiansen 
opracowuje „system w systemie”, 
aby zaoferować dzieciom 
produkty odpowiednie do ich 
wieku i realizujące określony cel. 
W ramach tej strategii pojawiają 
się nowe produkty i serie, 
takie jak Castle, Space i Town.

1978 Kjeld Kirk Kristiansen 
obejmuje stanowisko CEO 
Grupy LEGO. Jako pierwszy 
w rodzinie właścicieli 
ma wykształcenie biznesowe. 
Wnosi nowe pomysły i energię 
do firmy, która pod jego 
kierownictwem koncentruje się 
przede wszystkim na dzieciach 
i ich rozwoju. „Nasze produkty 
muszą być podporządkowane 
dzieciom. Mówiąc prościej, 
liczy się to, jak przyszłe 
produkty LEGO będą działać 
na dziecięce umysły”.
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1980 W Grupie LEGO powstaje 
dział, którego zadaniem jest 
opracowywanie materiałów 
edukacyjnych w oparciu 
o przekonanie, że produkty 
LEGO® to coś więcej niż 
zabawka. Obecnie LEGO® 
Education współpracuje 
z instytucjami edukacyjnymi 
na całym świecie.

1984 Grupa LEGO inicjuje 
wizjonerską współpracę z MIT 
Media Lab (Massachusetts 
Institute of Technology) z USA. 
Jej celem jest wzbogacenie 
zabawy klockami LEGO® 
o różne zachowania 
i stymulowanie inteligencji.

1989 Pojawia się seria LEGO® 
Pirates. Minifigurki piratów jako 
pierwsze mają różne wyrazy 
twarzy.
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1996 22 marca rusza strona 
internetowa www.LEGO.com

1996 Zostaje otwarty 
LEGOLAND® Windsor w Anglii.

1999 Klocek LEGO® otrzymuje 
tytuł „Zabawki stulecia”.

2000 Otwarcie fabryki LEGO® 
w Czechach, w miejscowości 
Kladno.

2001 Premiera serii LEGO® 
Creator, która zachęca dzieci 
i dorosłych do budowania bez 
zasad i ograniczeń.

2002 Otwarcie pierwszego 
sklepu firmowego LEGO® 
w Kolonii w Niemczech oraz 
parku LEGOLAND® 
Deutschland.

2004 Firma odchodzi od żółtego 
koloru twarzy licencjonowanych 
minifigurek LEGO® - przykładem 
jest Harry Potter, którego 
minifigurka otrzymuje bardziej 
naturalny odcień skóry.

2004 Grupa LEGO zmaga się z poważnym 
kryzysem i ustala plan ratunkowo-naprawczy. 
W jego ramach Jørgen Vig Knudstorp 
zastępuje Kjelda Kirka Kristiansena 
na stanowisku prezesa i CEO. 
Knudstorp ożywia firmę 
dzięki skupieniu wysiłków 
na najważniejszych 
dziedzinach działalności, 
czyli klockach i systemie 
LEGO® System in Play.

2005 Grupa LEGO sprzedaje 
parki LEGOLAND® Merlin 
Entertainments Group i staje 
się jej głównym udziałowcem.

2007 Thomas Kirk Kristiansen 
dołącza do Rady Dyrektorów, 
kontynuując w ten sposób 
tradycję rodzinnej własności 
firmy.

2008 Kjeld Kirk Kristiansen 
zostaje wprowadzony do 
amerykańskiej Toy Industry Hall 
of Fame. Zaszczytne wyróżnienie 
przyznane jest w uznaniu roli 
Grupy LEGO w zrewolucjonizo-
waniu sposobu, w jaki dzieci się 
bawią i budują z klocków.

2008 Otwarcie fabryki LEGO® 
w Nyíregyháza na Węgrzech.

2009 Otwarcie fabryki 
LEGO® w Monterrey 
w Meksyku.

2011 Na rynek zostaje wprowadzona 
seria LEGO® NINJAGO®, która szybko 
staje się ponadczasowym 
przebojem.

2011 Otwarcie parku rozrywki 
LEGOLAND® na Florydzie.

2012 Na rynku pojawia się seria 
LEGO® Friends, a wraz z nią 
nowa figurka - minilaleczka.

2012 Otwarcie LEGOLANDU® 
w Malezji.

2013 Grupa LEGO otwiera 
nowy oddział w Singapurze.

2014 Światowa premiera kinowa 
filmu „LEGO®: PRZYGODA™”.

2014 Otwarcie dwóch ostatnich 
z pięciu głównych światowych 
oddziałów Grupy LEGO: 
w Londynie i w Szanghaju.

2016 Otwarcie nowej fabryki 
LEGO® w Jiaxing w Chinach.

2016 Thomas Kirk Kristiansen 
staje się bardziej aktywny jako 
właściciel i podejmuje istotne 
działania, by płynnie przekazać 
stery kolejnemu pokoleniu 
rodziny Kirk Kristiansen.

2016 Otwarcie parku rozrywki 
LEGOLAND® w Dubaju.

2016 Bali Padda zastępuje 
Jørgena Viga Knudstorpa, 
który obejmuje stanowisko 
prezesa LEGO Brand Group.

2017 W drugim półroczu na 
wybranych rynkach debiutuje 
seria LEGO® BOOST, 
która łączy cyfrowe 
programowanie z fizycznym 
budowaniem z klocków.

2017 Otwarcie parku rozrywki 
LEGOLAND® w Japonii.

2017 Otwarcie LEGO® House. 2017 Niels Bjørn Christiansen 
zastępuje Balego Paddę na 
stanowisku CEO Grupy LEGO.

2017 Klocek LEGO® świętuje 
60-lecie nieograniczonych 
możliwości zabawy.
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1998 Grupa LEGO 
we współpracy z MIT Media Lab 
prezentuje LEGO® MINDSTORMS® 
- serię inteligentnych klocków, 
które łączą system budowania 
LEGO z technologią robotów.

1999 Otwarcie parku rozrywki 
LEGOLAND® w Kalifornii.
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