Bajoras Gerardas
1928 02 29 Grubose – 1991 03 18 Vilnius. Chemikas, chemijos mokslų daktaras, profesorius
Mokėsi 1935-1941 m. Čedasų pradinėje mokykloje, 1941-1947 m. Rokiškio gimnazijoje. 1947-1952 m. studijavo
Vilniaus universiteto Chemijos fakultete, įgijo chemiko organiko specialybę. Pašauktas į karinę tarnybą Leningrado
karinėje jūrų akademijoje įgijo lakų-dažų inžinieriaus specialybę. 1960-1961 m. stažavosi ir skaitė paskaitas
LeunaMesburgo (VDR) auštojoje chemijos mokykloje. 1962-1965 m. mokėsi Leningrado tarybos technologijos
instituto aspirantūroje, apgynė disertaciją „Poliamidų modifikavimas nesočiaisiais aldehidais". 1967-1968 m.
stažavosi Tokijo universitete. 1987 m. chemijos mokslų daktaras. Dirbo 1954 -1957 m. TSRS karinio jūrų laivyno
inžinieriumi chemiku Vladivostoke. 1957 m. dirbo projektavimo-konstravimo biure Vilniuje. Nuo 1958 m. iki 1991
m. dirbo VU, 1961 m. VU vyr. dėstytojas, 1969 m. docentas, 1990 m. profesorius. 1967-1977 m. ir 1988-1991 m.
Polimerų katedros vedėjas, 1987-1991 m. Chemijos fakulteto dekanas. 1978 m. suteiktas nusipelniusio dėstytojo
vardas. Tyrė vandenyje tirpstančių polimerų sintezę, kai kurių monomerųradikalinępolimerizaciją, sintetinių dervų
modifikavimą. Paskelbė apie 170 mokslinių darbų, tarp jų 19 išradimų. Pirmoji knygelė pasirodė 1958 m.
„Sintetiniai klijai ir jų panaudojimas medžio apdirbimo pramonėje", yra 4 mokymo priemonių bendraautorius.
Bendradarbiavo spaudoje : „Chemija ir cheminė technologija", „Gimtasis kraštas", „Kooperatininkas", „Liaudies
ūkis", „Mokslas ir technika", „Sveikatos apsauga", „Tarybinis studentas" ir kt.
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