 	W dniu 28 marca 2017r. odbyło się spotkanie Koła Naukowego Famili-art, na którym omawiany był temat: Trudne dzieciństwo nie zawsze kończy się porażką w życiu dorosłym. 
	Wiele sytuacji, które wydarzyły się w naszym dzieciństwie, dobre i te złe mają wpływ na naszą przyszłość, choć będąc dziećmi nie zdajemy sobie z tego sprawy. Z wiekiem dostrzagamy to co w nas jest, a co chcielibyśmy zmienić, mamy plany marzenia, choć nie wszystkim się udaje je zrealizować. Część osób jak mi się wydaje rezygnuje z wszystkiego, bo kierujemy się nie tym czego my chcemy tylko tym co usłyszeliśmy od innych, co mamy w życiu robić. Ktoś założył nam plan na przyszłość, tylko w tym momencie nasuwa się pytanie: Czyj to był plan? Czy to był nasz plan, czy kogoś innego? Nasze życie zależy tylko od nas samych, od tego jak bardzo chcemy się realizować w tym co nas inspiruje, daje nam szczęście. Dzięki czemu czujemy, że realizujemy się w życiu. Co do tego, musimy się zastanowić jak bardzo nie chcemy tego, czego oczekują od nas inni, bo moim zdaniem nie żyje się, aby spełniać cudze oczekiwania, ale żyć w zgodzie ze sobą i spełniać swoje oczekiwania wobec siebie, mieć na siebie plan i dążyć, aby go zrealizować. 
	Temat został przygotowany przez członkinię Koła - Wioletę Zmuda Trzebiatowską. Podczas spotkania mieliśmy okazję obejrzeć film dokumentalny ,,Arnold Schwarzenegger - Plan Sukcesu (Historia - Dokument ESPN)''. Członkini Koła - Wioleta Zmuda Trzebiatowska chciała pokazać jak wiele możemy dla siebie zrobić nie ograniczając się. 
	Film został odebrany w sposób indywidualny przez poszczególne członkinie Koła. Owy film sprawił, iż dyskusja była niezwykle interesująca, gdyż uczestnicy zacząli zastanawiać się dlaczego część ludzi z takim zawzięciem dążą do celu, a inni nie potrafią sobie poradzić, przez co w ich życiu pojawiają się różnego rodzaju używki. Dyskusją było również to, co wywołuje taką chęć dążenia do celu, jakim czynnikiem jest to wywołane. Padały różne stwierdzenia, że to wynika z silnego charakteru, a także tego, że gdy ktoś zostaje z niczym ma świadomość, że musi sobie zacząć radzić. Jak zostało stwierdzone przez niektórych uczestników wpływ na to mają czynniki zewnętrzne, że tylko tacy ludzie, zdeterminowani są w stanie coś osiągnąć. Smutną stroną tej dyskusji było to, że znamy osoby, które sobie nie poradzili w życiu.
	Wnioski, które mi się nasunęły po ostatnim spotkaniu:
1. Jacy byśmy nie chcieli być i jak bardzo się nie zmienić, pewne nawyki, zachowania, które miały miejsce w naszym domu, mieli nasi rodzice mamy też i my.
2. Warto jest rozwijać się i spełniać marzenia lecz z rozsądkiem i nie za wszelką cenę.
3. Rodzina jest najważniejsza.
4. Przeszłość to nie czas, do którego się wraca, to czas dzięki któremu zdobywamy doświadczenia, aby wyciągnąć wnioski na przyszłość.
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