
Jeansy męskie – najpopularniejsze spodnie na świecie

Jeansy męskie – spodnie, które idealnie pasują do niemalże każdej stylizacji. Na

czym dokładnie polega fenomen jeansów męskich? Jaka jest ich historia i co sprawiło, że

stały się one tak popularne na całym świecie? Na te i wiele innych pytań, związanych z

fenomenem jednych z najbardziej  popularnych spodni na całym świecie,  odpowiemy w

poniższym artykule.

Skąd wzięła się nazwa jeansy?

Jeans jest materiałem o bardzo specyficznym wyglądzie i fakturze. Na samym początku,

produkowany był  on z  połączenia  wełny i  jedwabiu.  Mieszanka ta  była  farbowana

barwnikiem w kolorze indygo,  co pozwoliło uzyskać tak oryginalny jego wygląd.  Sama

nazwa „jeans” pochodzi od nazwy miejscowości, w której wyprodukowano pierwszy

raz taki  materiał. Miało  to miejsce we Francji  w mieście Nîmes.  Stąd też wzięła się

nazwa pierwotna materiału, czyli „denim” - od „de Nîmes”, co oznacza: z Nîmes.

Niewiele  osób  wie,  że  materiał,  z  którego  obecnie  produkowane  są  jeansy  męskie,

początkowo wykorzystywany był jako tapicerka mebli. Ze względu na jego wytrzymałość,

w późniejszym czasie, zaczęto szyć z niego spodnie m.in. dla marynarzy. 

Z Francji na podbój Ameryki

Jeans we Francji zaczął się cieszyć coraz większym powodzeniem i popularnością, stąd

też nie ma niczego dziwnego w tym, że bardzo szybko został on rozpowszechniony w

Ameryce. Tam, jedwab zastąpiono bawełną i z tej mieszanki tkanin, tworzono jeansy

męskie,  które  przeznaczone  były  przede  wszystkim  dla  robotników,  górników,

farmerów  czy  poszukiwaczy  złota.  Takie  przeznaczenie  jeansów  męskich  było

podyktowane przede wszystkim bardzo dużą wytrzymałością materiału. Jeans był bowiem

bardzo odporny na rozdarcia, a przy tym – zapewniał komfort przy wykonywaniu powyżej

wymienionych prac. 

Produkcja jeansów męskich (i nie tylko!) to skomplikowany proces

Ciekawostką  odnośnie  tego,  w  jaki  sposób  są  produkowane  jeansy  męskie,  jest  z

pewnością to, jak dużo materiału jest potrzebne do uszycia jednej pary spodni. Aby uszyć



jedną parę jeansów (nie tylko męskich),  potrzeba około kilograma bawełny.  Sam

proces szycia, także nie należy do najprostszych. Każdą parę jeansów, szyje się z około

15 kawałków materiału. Każda para ma też 5 kieszeni,  które oczywiście są ze sobą

zszywane. Zamki, guziki czy nity doszywane są na samym końcu produkcji jeansów. 

Jeansy męskie w Polsce

Pierwszą fabryką w Polsce, która rozpoczęła produkcję jeansów w latach 50., było

ELPO. Koszalińska fabryka była pierwsza, a zaraz po niej, w latach 60., powstała ODRA

w Szczecinie. Oba te zakłady, przyczyniły się do rozpowszechnienia kultowych spodni w

Polsce. Co więcej – firmy te także produkowały jeansy, które były eksportowane do innych

krajów. 

Dlaczego jeansy męskie są tak popularne?

Współcześnie, jeansy są tym elementem garderoby, który znajdziemy u każdego.

Świetnie pasują one zarówno do stylizacji  formalnych, jak i nieco mniej formalnych. Są

idealne  do  noszenia  na  co  dzień,  jak  również  i  od  święta.  Różnorodność  fasonów

jeansów męskich sprawia, że każdy mężczyzna – niezależnie od swoich modowych

upodobań – znajdzie takie jeansy, które będą dla niego najodpowiedniejsze. 


