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Boomerang
Telewizja Republika to pierwsza i jedyna w Polsce telewizja informacyjno – publicystyczna, o profilu konserwatywnym. Stacja wyspecjalizowała się w magazynach tematycznych w 
formie felietonów komentowanych w studiu, reportażach, filmach dokumentalnych, programach studyjnych, dyskusjach i debatach z udziałem polityków, ekspertów i publicystów. 
Formaty takie jak, m.in. „W Punkt”, „Salonik Polityczny”, „Starcie Cywilizacji” Tomasza P. Terlikowskiego stały się rozpoznawalną na rynku marką. TV Republika nadaje 24 godziny 
na dobę, przez siedem dni w tygodniu. Stacja jest dostępna za pośrednictwem platform satelitarnych, ponad 100 sieci kablowych, w internecie (www.telewizjarepublika.pl) oraz od 
15 sierpnia 2016 roku na lokalnym naziemnym multipleksie cyfrowym na Górnym Śląsku.
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Na pomoc!

Poland daily

Z WIEJSKIEJ NA GORĄCO

W PUNKT

SALONIK POLITYCZNY

POLITYCZNA KAWA



Na pomoc!
„Na Pomoc!” to nowy program interwencyjny w Telewizji Republika. Jego misją jest nie tylko nagłaśnianie ludzkich problemów, ale realna pomoc. Jesteśmy tam, gdzie potrzebują 
nas ludzie. Interweniujemy w przypadkach gdzie inni już stracili nadzieję i siłę do walki o sprawiedliwość. Zapraszamy na premiery w każdą środę o 21:30.



Poland daily
„Poland daily” Angielskojęzyczny program informacyjny „Poland Daily”. Program jest emitowany codziennie, od poniedziałku do niedzieli na antenie Telewizji Republika o 22:00, 
00:00, 02:00, 04:00 (15:00, 17:00, 19:00, 21:00 w Waszyngtonie, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 w Chicago). To pierwszy tego typu projekt. Tworzymy niezależne i rzetelne źródło 
informacji o Polsce dla widzów i dziennikarzy z zagranicy zainteresowanych tym, co dzieje się nad Wisłą. Każdy serwis będzie składał się z kilku najważniejszych informacji z kraju.



Z WIEJSKIEJ NA GORĄCO
Dziennikarki Magdalena Bałkowiec i Aleksandra Zarzycka prezentują na antenie stacji Telewizja Republika najnowsze informacje prosto z Sejmu RP. Na rozmowę zapraszamy od 
poniedziałku do piątku o godz. 18:15.



W PUNKT
Program emitowany od poniedziałku do czwartku o godzinie 21.00 na antenie Telewizji Republika. Komentarz do bieżących wydarzeń społeczno-politycznych z udziałem znanych 
gości z polskiej przestrzeni publicznej.



SALONIK POLITYCZNY
Prowadzący Rafał Ziemkiewicz wspólnie z dziennikarzami z innych redakcji analizuje najważniejsze polityczne wydarzenia mijającego tygodnia. Emisja programu w każdą niedzielę 
o godz. 11:00



POLITYCZNA KAWA
Gospodarz programu Tomasz Sakiewicz rozmawia z gośćmi o najważniejszych wydarzeniach politycznych minionego tygodnia. Nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Program 
na antenie Telewizji Republika można oglądać w każdą niedzielę o godz. 12:00
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