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Walt Disney urodził się 5 grudnia w 1901 roku. 

Ojcem Walta  Disneya był Elias Disneya , a 

matką była Flora. Walter miał czwórkę 

rodzeństwa : Herbert, Raymond, Roy (z którym 

16. 10. 1923 założył Disney Brothers Cartoon

Studio),Ruth. Bardzo  szybko dał się poznać 

jako utalentowany rysownik. Walt był  

wielokrotnie szykanowany przez rówieśników w 

szkole, za to,że odstawał od grupy. Dlatego w 

wieku 16 lat opuścił szkołę, aby zostać 

ochotniczym kierowcą ambulansu. Kiedy miał 

20 lat opuścił rodzinne miasto i wyruszył na 

podbój Hollywood. 



Po założeniu  z bratem wytwórni zrealizował 

tam kilka animowanych filmów , w tym 1928 

roku kreskówkę ,,Willie z  parowca” – pierwszy 

dźwiękowy animowany  film w historii kina. 

Dzięki temu filmowi wytwórnia Walta zyskała 

sławę. W 1932 roku otrzymał swojego 

pierwszego Oscara za  film animowany,, Kwiaty 

i drzewa’’. Była to zarazem pierwsza kolorowa 

kreskówka w historii kina.W roku 1934  Walt 

podejmuje decyzje o nakręceniu filmu ,, 

Królewny Śnieżki i siedmiu krasnoludków’’, 

pierwszego pełnometrażowego filmu 

animowanego w historii kina.



Kolejne jego filmy to: 

Kopciuszek (1950)

Alicja w krainie czarów (1951)

Piotruś pan (1953)

Zakochany kundel (1955)

Śpiąca królewna (1959)

101 dalmatyńczyków (1961)



.Walt Disney miał również wizję  parku rozrywki 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Park ten 

Disney postanowił zasiedlić postaciami z bajek. 

17 lipca 1955 roku otwierając pierwszy 

Disneyland Walt przywitał gości „Witam Was, 

Was wszystkich, którzy wchodzicie do tej 

szczęśliewj krainy: Tutaj starsi mogą 

przypomnieć sobie piękną przeszłość, a młodzi 

cieszyć się obietnicą pięknej przyszłości...  

Mimo to, że miał dysleksje, ojciec wychowywał 

surowo i żył w ciężkich warunkach zaraził 

innych swoją pasją, wizją stworzył historie 

filmów animowanych. 



Walter Disney zmarł 
15.12.1966 r – po śmierci 

został pochowany na 
cmentarzu, wbrew legendzie, 

że ciało jego zostało 
zamrożone aby w roku 2066 
przywrócić funkcje życiowe.



 „Willie z parowca” „ Kwiaty i drzewa”        „królewna śnieżkai i siedmiu



Zdjęcia Walta Disneya



Linki do fragmentów filmów

 https://www.youtube.com/watch?v=BBgghnQF6E

4https://www.youtube.com/watch?v=rH-OTZm0Xtk

https://www.youtube.com/watch?v=B_TCUEFuGSg


