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TV REPUBLIKA
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.



TWOJA AKCJA
„Twoja akcja” to program prowadzony przez Tomasza Domańskiego, który co tydzień
podsumowuje dynamicznie zmieniającą się sytuacje na giełdzie papierów wartościowych.
W każdy piątek o godzinie 20:15 zapraszamy do Telewizji Republika.



REPUBLIKA PYTA
„Republika Pyta” to nowy program, nawiązujący swoją formułą do kultowego wśród
polskich internautów videobloga „Pyta”, obecnego w Internecie od 2005 roku. Tym razem
autor Mikołaj „Jaok” Janusz zadaje nietypowe, zaskakujące i nieraz wprawiające
w konsternację pytania uczestnikom demonstracji ulicznych oraz innym osobom z życia
publicznego polskich miast. „Jaok” wraca do gry, silniejszy niż zwykle, bo wsparty przez
zespół Telewizji Republika i odwiedzając miejsca, gdzie wykrzykiwane są postulaty, spuszcza
powietrze z nadmuchanego balonu ludzkich emocji, udowadniając przy okazji, że również
konserwatysta lubi się szczerze pośmiać. Zapraszamy w piątki o godzinie 22:00.



FILM NA SOBOTĘ
W sobotę o godzinie 19:10 Telewizja Republika zaprasza na film. W ramach pasma
zaprezentowanie zostaną m.in. tytuły takie jak „Zapora” Film o jednym z najbardziej
niezłomnych dowódców polskiego podziemia niepodległościowego, czy „KOMAR - Partyzant
w US Army” film opowiada o żołnierzu Armii Krajowej, który po brawurowej ucieczce
wstąpił w szeregi 7 Armii Amerykańskiej. Na te oraz wiele innych filmów zapraszamy w
każdą sobotę do Telewizji Republika.



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.



DZIENNIKARSKI POKER
Cykl „Dziennikarski poker” jest emitowany od poniedziałku do środy o godz. 19:00, zaraz po
głównym wydaniu programu informacyjnego „Dzisiaj”. W programie wspólnie z gośćmi
omawiane są bieżące wydarzenia polityczne i społeczne. Prowadzą go: w poniedziałki -
Adrian Stankowski, we wtorki – Tomasz Sakiewicz a w środy -Dorota Kania.



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




