W roku szkolnym 2011/12 w XVIII LO została po raz pierwszy
utworzona klasa o profilu dziennikarsko-teatralnym. Znaczący wpływ
na decyzję o powstaniu oddziału miały osiągnięcia Koła „Teatralna 18stka” działającego przy bibliotece szkolnej od 2005 r. Młodzież, która
wybrała tak specyficzny profil z oferty szczecińskich liceów,
przyciągnęły sukcesy Koła Teatralnego. Wśród zainteresowanych
znalazły się nie tylko osoby ze Szczecina ale również z innych
miejscowości z województwa zachodniopomorskiego. Jednym ze
sztandarowych sukcesów Koła była realizacja projektu „W krainie
książkowej wróżki”, w ramach programu unijnego MŁODZIEŻ W
DZIAŁANIU, którego finałem był występ w Teatrze Lalek „Pleciuga”
adresowany do uczniów szkół podstawowych z północnych dzielnic Szczecina. Bajkowe spektakle
zostały również uhonorowane wyróżnieniem na przeglądzie Małych Form Teatralnych
KOTŁOWNIA 2010. Kolejnym udanym przedsięwzięciem był wystawiony w Teatrze
Współczesnym spektakl „Za 8 górą”, zrealizowany w ramach programu „Edukacja artystyczna w
dziedzinie sztuki teatralnej”.
Utworzenie klasy dziennikarsko-teatralnej, której uczniowie zasilili szeregi Koła
„Teatralna 18-stka”, stworzyło nowe możliwości, które zaowocowały w roku szkolnym
2011/2012 r. zajęciem I miejsca na Festiwalu Kół Zainteresowań Szkół Ponadgimnazjalnych
„Moje Pasje” w kategorii KOŁO ARTYSTYCZNE. Natomiast pod koniec czerwca 2012 r.
w Hali Opery na Zamku został wystawiony pierwszy szkolny musical pt.: „HIT”. Reżyserii
tego przedstawienia podjęła się Pani Iwona Gacparska, szczecińska aktorka, a zarazem
współautorka programu, współpracująca z Kołem od 2009r.
Wielkim sukcesem okazał się także rok szkolny 2012/2013. Uczniowie objęci Miejskim
Programem Pracy z Uczniem Zdolnym 2012/13 zdobyli dwa pierwsze miejsca w konkursach
o zasięgu wojewódzkim. W marcu 2013 r. w XII Archidiecezjalnym Przeglądzie Teatralnym
o Tematyce Religijnej, wystawili przedstawienie pt.:” Nie jesteś sam” oraz w kwietniu 2013
po raz drugi na Festiwalu Kół Zainteresowań Szkół Ponadgimnazjalnych „Moje Pasje”
w kategorii KOŁO ARTYSTYCZNE. Oba spektakle wyreżyserowała Iwona Gacparska.
Przedstawienie „Nie jesteś sam” zostało zaprezentowane podczas DNI MŁODYCH
w Gryficach, jako główna nagroda w przeglądzie archidiecezjalnym. Poza tym,
podsumowując rok pracy, uczniowie wystawili w Teatrze Współczesnym etiudy pt.: „Sceny
z życia wzięte” również w reżyserii Pani Iwony Gacparskiej.
Rok szkolny 2013/2014 to kontynuacja realizacji Miejskiego Programu Pracy
z Uczniem Zdolnym zakończona premierą spektaklu pt. „Szczecińskie rendez-vous”
w Teatrze Lalek „Pleciuga” w czerwcu br.
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