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Pierwsza wzmianka o Dańcu pochodzi z roku

1297, kiedy to w 16 września biskup

wrocławski Jan III, ustanowił parafię

raszowską i przyłączył do tego kościoła kilka

wsi, między innymi "Mokrodaniecz".

W 1312 roku Daniec obejmował 30 łanów

flamandzkich. Książę Bolesław Opolski nadał

Mokrodaniecz rycerzowi Albertowi Barch w

nagrodę za jego wierną służbę.

W roku 1476 wójt dziedziczny ze

Skorogoszczy był równocześnie panem

dziedzicznym Dańca. W 1534 roku liczył

Daniec 21 łanów i stanowił własność książęcą.

Według urbarza z 1566 roku Daniec liczył 23

ludu. Palono tam smołę, trudniono się

bartnictwem, mieszkańcy posiadali 514 barci.

Adam Czigan był wówczas sołtysem a wieś

nazywała się Mokrzydanecz. Mokrym Dańcem

nazywano wieś od czasów Fryderyka

Wielkiego, aby ją odróżnić od Suchego Dańca

w okręgu strzeleckim



Daniec liczy dziś 1237

mieszkańców. Sołtysem wsi jest

Tadeusz Dynowski. Mieszkańcy

zajmują się przeważnie uprawą roli

i rzemiosłem. W latach 80-tych

powstał i działa do dziś Zakład

Przetwórstwa Owoców i Warzyw.

Powstają też małe zakłady

rodzinne: sklepy wielobranżowe,

firmy usługowe. Funkcjonuje tu

również prywatna piekarnia.



Pod hasłem "Tradycja kulturowa -

współpraca i rozrywka" w 2003 roku

sołectwo przystąpiło do programu

"Odnowy wsi". Mieszkańcy w ramach

programu przystąpili do rozbudowy

Klubu Wiejskiego. Zrobiono strop, który

pozwala na urządzenie na poddaszu

dużej Sali dla Regionalnej Izby Śląskiej

im. Konrada Mientusa, mieszczącej się

dotychczas w małym pomieszczeniu.

Środki na realizację tego zadania

zostały pozyskane również z Fundacji

Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw

Lokalnych oraz z Urzędu Gminy. Do dziś

wykorzystując środki z Funduszu

Sołeckiego mieszkańcy modernizują i

wyposażają wnętrze Klubu Wiejskiego

oraz teren wokół niego a także wiele

innych miejsc na terenie sołectwa.



Klub wiejski przed remontem



Klub wiejski w Dańcu. Dziś.



Regionalna Izba Śląska im. Konrada Mientusa

Izba została założona w 1978 roku przez pasjonata lokalnej

historii, Konrada Mientusa. Mieści się w Dańcu przy ul.

Dąbrowickiej, w budynku klubu wiejskiego. Znajduje się w

niej ponad 600 pamiątek po naszych ojcach: różnego rodzaju

narzędzia rolnicze, sprzęt gospodarstwa domowego (np.

maselniczka, szufla do zboża). Na ścianach wiszą chomąta

krowie i końskie, stary sprzęt gaśniczy, hełmy i mundury

strażackie, stroje naszych babć, instrumenty muzyczne

danieckiej kapeli Filów, stara porcelana, zegary i eksponaty

sakralne. Kto chciałby zagłębić się w historię ma do

dyspozycji księgozbiór o tematyce śląskiej, kronikę Dańca,

monografię Ochotniczej Straży Pożarnej w Dańcu oraz

historię kapeli Filów. W Izbie nie zabrakło również

elementów egzotycznych - pamiątek z misji w Peru

pochodzącego z Dańca ks. Gintera Rychlikowskiego oraz z

suweniry z Ziemi Świętej dostarczone przez brata Norberta

Kleinerta z Antoniowa. Osobny kącik eksponuje sztukę

odlewniczą: ogrodzenia nagrobne oraz epitafia hutników

ozimeckich z XIX wieku.



Regionalna izba Śląska im. Konrada Mientusa jest jedną z

atrakcji gminy Chrząstowice. Do dziś, o czym wiemy na

podstawie ksiąg pamiątkowych, odwiedziło ją ponad 30

tyś. gości z kraju i różnych zakątków świata. Swoją pasją

pan Mientus zaraził wielu nauczycieli, którzy w swoich

szkołach zaczęli urządzać kąciki czy izby na wzór tej w

Dańcu. Nad wejściem do danieckiej izby znajduje się

napis „Być może nadejdzie czas, kiedy wszystko złoto

tego świata nie wystarczy, aby znaleźć ślady ojców

naszych". Konrad Mientus nazywał to miejsce swoim

"sanktuarium". Po jego śmierci w 2012 r. opiekunem izby

została p. Monika Kołodziej, nauczycielka historii,

pasjonatka regionalizmu. Izbę muzealną w Dańcu

zwiedzać można po wcześniejszym telefonicznym

kontakcie z p. Kołodziej: 607-877-994.





Na terenie miejscowości działają takie

organizacje jak Ochotnicza Straż

Pożarna i koło DFK, które wspólnie z

Radą Sołecką współpracują i organizują

wiele imprez, festynów i spotkań

okolicznościowych, w tym tych o

charakterze regionalnym, jak dożynki

czy wodzenie niedźwiedzia, co

przyczynia się do zachowania lokalnej

tradycji.



Wodzenie niedźwiedzia



Dożynki



Festyny, jarmarki, spotkania



DAN-BERG – daniecki zespół wokalny



Pierwsza szkoła daniecka

zbudowana została w 1784 roku,

była drewniana i kryta gontem.

Około sto lat później wybudowano

nową szkołę, która służyła do 1913

roku. Trzecią szkołę i dom

nauczyciela postawiono w 1913

roku za 20 tysięcy marek. Podczas

frontu spalono szkołę, dom

nauczyciela i przedszkole. Szkoła

została odbudowana w 1949 roku.

Obecnie funkcjonuje jako

Publiczna Szkoła Podstawowa z

punktem przedszkolnym.



Plac zabaw przy szkole



Boisko wraz z siłownią



Ochotnicza Straż Pożarna w Dańcu



W 1982 roku, dzięki parafianom

i ks. Hubertowi Szdzuyowi,

powstał w Dańcu kościół p.w.

św. Józefa. Stanął na miejscu

drugiej danieckiej szkoły,

wybudowanej tu w 1870 roku.

Pierwszą mszę świętą1

listopada 1982 roku odprawił

ks. biskup Wieczorek. Wspólnie

z Raszową Daniec tworzy jedną

parafię.



Kościół pw. Św. Józefa w Dańcu – dawniej i dziś



Kapliczki



Krzyże przydrożne



Pomnik poświęcony pamięci poległych 

w czasie I i II Wojny Światowej



Dziękuję za uwagę.


