Boris Rajek, 1937-2017
* 30.07.1937 - Čadca
+ 23.10.2017 - Los Angeles, USA
85. výročie narodenia
5. výročie úmrtia

Životný príbeh Borisa Rajeka je symbolom osudov
tisícok ľudí, ktorým nebolo dopriate prežiť svoj život vo
svojej vlasti.
Ing. Boris Rajek sa narodil v Čadci, kde prežil aj svoje študentské roky. Otec mu
zahynul v koncentračnom tábore a mama bola učiteľkou na ekonomickej škole v Čadci.
Voľný čas trávil so svojimi rovesníkmi najradšej v prírode v čadčianskom oddiele skautov,
ktorý bol v Čadci aktívny aj napriek tomu, že skautské hnutie bolo v päťdesiatych rokoch
zrušené. Po vstupe okupačných vojsk do našej vlasti v roku 1968 emigroval do Ameriky.
K svojim rodákom sa mohol vrátiť až po roku 1989. Uplatnenie našiel v Los Angeles. Od
začiatku sa dostal do styku s exulantmi a stal sa predsedom losangelskej pobočky organizácie,
ktorá sa starala o slovenských krajanov až do začiatku deväťdesiatych rokov, keď po
politických zmenách u nás bola rozpustená. Udržiaval kontakty s astronautom Eugenom
Cernanom, ktorého rodné korene siahajú do Vysokej nad Kysucou a v roku 1994 sprevádzal
slávneho astronauta počas jeho návštevy na Kysuciach. Dom Borisa Rajeka vo Venice (Los
Angeles) bol neoficiálnym strediskom slovenskej a českej kultúry. Návštevníci tam mali k
dispozícii knihy, časopisy, filmy a videokazety z rodnej krajiny, ktoré mu okrem iných
prostredníctvom Miroslava Golisa zasielala aj Kysucká knižnica v Čadci. V jeho dome našli
možnosť dočasného pobytu tisíce ľudí, ktorí prišli do Ameriky za svojim snom o lepšej
budúcnosti. Svoj život zasvätil nezištnej pomoci svojim rodákom ako svoj príspevok
k oslobodeniu svojej vlasti spod komunistickej nadvlády.
Boris Rajek bol vyše štyridsať rokov akoby neformálnym honorárnym konzulom
Československej republiky v Amerike. Na Borisa Rajeka budeme spomínať ako na
pracovitého, obetavého a nezištného človeka, ktorý sa v cudzom svete obetoval za svoje
ideály.
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Boris Rajek, Eugene Cernan a Miroslav Golis, Múzeum kysuckej dediny 1994
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