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Franica Janka Bonda
član HKD-a
(1931. - 2012.)

Istaknuta članica Predsjedništva Hrvatskoga
komunikološkog društva, ličnost međunarodne
aktivnosti i politure, gospođa Franica Janka
Bonda rodj. Kukulić, nenadano je umrla, 29.
kolovoza, 2012. u Voloskom. Iz uglednoga gnijezda rapske obitelji Dr. Dražića, draga unuka
prvoga školovanog liječnika, Rabljanina, koji je
zavičajnom Rabu poklonio znanje u području
zdravstvene zaštite, kreirajući programe preventive i učinkovite kurative. Otac Franjo Kukulić, radišan poduzetnik, vijećnik, nositelj
mnogih inicijativa i radnih programa koji su
unapređivali standard svake od vitalnih gradskih i komunalnih potreba povijesnoga grada,
koji je i britanski kralj Edward VIII. bio posjetio,
1936. sa svojom izabranicom, kasnije i suprugom Mrs Wallis Simpson. Franica Janka Kukulić studira u programu južnoslavenskih književnosti i jezika na zagrebačkom Filozofskom
fakultetu, a ranih pedesetih godina prošloga
stoljeća, odlazi u SAD. Poznavanje jezika, engleski, francuski, talijanski, njemački, širina
općeg obrazovanja, oštroumnost, pronicljivost i
stil u izrazu primjeren svakoj situaciji i razini
društevnoga skupa, učinili su gospođu Franicu
Kukulić cijenjenom i traženom ličnošću, pa je
suradnja u diplomatskim službama bila tek
jedna od vrsti kreativnoga angažmana gospođe,
izvanredne duhovne hitrosti, na podlozi snažnih logičnih misaonih koordinata. Susret s britanskim gospodinom Johnom Claude Bonda,
bio je presudan za stvaranje zajedničkoga životnoga puta, za roditeljstvo, rođenje sina Franka
i mlađega Sergea, koji su u rodnom Bruxellesu
odrastali, školovali se, usavršavali i u drugim
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europskim središtima, magistrirali u svojem
profilu, ekonomskih koordinata. Gospodin John
C. Bonda je bio desetljećima uvaženi stručnjak
za pitanja razvitka i primjene novh energija,
osobito solarne energije, koju je htio, posredstvom Povjerenstva za nove enegije Europskoga Parlamenta u Strasbourgu, čijim je i predsjednikom bio, sustavno razvijati programom
namijenjenim Hrvatskoj, s pretpostavljenim
središtem u Splitu, u ime konkretne potpore
domovini svoje drage supruge Franice, Republici Hrvatskoj, u godinama stvaranja njezine
državne neovisnosti i razvitka kao uspješne
suvremene
europske
zemlje.
Gospodin
John.C.Bonda je dao svoj kreativni znanstveni
prinos i temom u programu Međunarodnoga
znanstvenog skupa Društvo i tehnologija, u
Selcu, 1997., a nakon smrti gospodina Johna
C.Bonda, gospođa Franica Janka Bonda inicira
godišnju nagradu za postignuća u području
solarne energije, prigodno pozdravlja Međunarodni znanstveni skup Društvo i tehnologija, u
Zadru, 2010. i zalaže se da svi laureati godišnjih
nagrada John C. Bonda, budu u prigodi sudjelovati izborom tema, u programu jubilarnog
XX. međunarodnog znanstvenog skupa Društvo i tehnologija, 29. do 30.lipnja, 2013., dan
uoči hrvatskoga ulaska u EU.
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