Deanira Polanec

Tudi letos je po bolj ali manj uspešni prvi polovici zimskega semestra prišel čas za sprostitev,
zabavo in spoznavanje najmlajših geodetov, čas za tradicionalno geodetsko brucovanje, ki smo
ga vsi že nestrpno pričakovali. Po dveh letih rajanja v mehiški restavraciji Hobre smo si zaželeli
balkanskih ritmov in najboljših čevapčičev v mestu, zato smo se 5. 12. 2012 vrnili v Gostilno
pri Jovotu. Zaradi gneče na faksu smo se že v začetku novembra začeli pripravljati na dogodek
in se podali v lov za nagradami za že tradicionalni srečelov. V organizacijo je bilo vloženo kar
precej dela, vendar pa je ves trud poplačan, ko vidiš nasmejane obraze med skupnim »jahanjem«
Gangnam style in petjem »svima ću pričati da moje leto si«.
Po nagovoru doc. dr. Dušana Petroviča in pozdrava predsednika DŠGS Nejca Dougana smo
skupaj sedli za mizo, se najedli izvrstne balkanske hrane, pokramljali in zraven spili kozarec
rujnega vina.
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Bruci so se tudi letos spopadli v zabavnih igrah, iz katerih so GIG izšli kot zmagovalci, saj so
ob neodločenem izidu po prvih treh igrah, ki so bile obarvane bolj ali manj geodetsko (slepi
poligon, izmera prizorišča in dance off, pri kateri so bruci pokazali svoje plesne korake), v
zadnji igri pokazali, da so se dobro naučili pisati poročila vaj ter da jim ne manjka izvirnosti in
domišljije. Sicer pa je tako vseeno, kdo je zmagovalec v igrah, kdo poraženec, na koncu večera
smo zmagovalci vsi, saj smo spet dokazali, da so geodetska brucovanja zakon, in se skupaj
zabavali do zgodnjih jutranjih ur! Le prisotnost profesorjev je bila letos uborna, saj jih je prišlo
zelo malo – jih je morda na Miklavžev večer odnesel Parkelj? V imenu vseh, ki so prišli, in vseh
študentov pa lahko podam oceno brucovanja: Čista desetka! Se vidimo prihodnje leto!
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