
Dyskusja:Matka Boża: Historia i autorzy
Zobacz rejestry operacji dla tej strony (rejestr nadużyć)

Jest to lista wersji tej strony oraz porównanie wkładu każdego autora. Kliknij na datę, aby
wyświetlić wybraną wersję. 
Lista autorów i statystyki • Wyszukiwanie w historii edycji • Statystyka oglądalności strony •
Liczba obserwujących 
(bież.) – różnice z najnowszą wersją, (poprz.) – różnice ze starszą wersją

Porównaj wybrane wersje

(bież. | poprz.)  18:04, 18 cze 2022  WTM (dyskusja | edycje)   m . . (3344 bajty) (0)  . .
(Zabezpieczył „Dyskusja:Matka Boża”: Nieencyklopedyczne wpisy: w sprawie zmiany
zabezpieczenia pisz: Wikipedia:Prośby_do_administratorów ([edytowanie=Dozwolone tylko dla
użytkowników automatycznie zatwierdzonych] (wygasa 17:04, 18 lut 2025 (UTC))))
(bież. | poprz.)  20:44, 15 cze 2022  Masti (dyskusja | edycje)   m . . (3344 bajty) (−358)  . .
(Wycofanie edycji użytkownika 37.205.55.135 (dyskusja). Autor przywróconej wersji to WTM.)
(Znacznik: Wycofanie zmian)
(bież. | poprz.)  20:43, 15 cze 2022  37.205.55.135 (dyskusja)   . . (3702 bajty) (+358)  . .
(Anulowanie wersji 67396961 autorstwa WTM (dyskusja) DZIEKI CO INNI O TOBIE NAPISALI,
OTO ZNOW UDOWODNIONE!) (Znaczniki: Anulowanie edycji, Wycofane)
(bież. | poprz.)  20:01, 15 cze 2022  WTM (dyskusja | edycje)   m . . (3344 bajty) (−358)  . .
(Wycofanie edycji użytkownika 190.171.152.212 (dyskusja). Autor przywróconej wersji to WTM.)
(Znaczniki: Wycofanie zmian, Wycofane)
(bież. | poprz.)  19:14, 15 cze 2022  190.171.152.212 (dyskusja)   . . (3702 bajty) (+358)  . .
(Anulowanie wersji 62076091 autorstwa WTM (dyskusja) to co wtm robi i polscy administratorzy
to dowod ze sa zdrajcy polski i bluznia matka boza! wstyd i hanba zamalo to okreslic...)
(Znacznik: Wycofane)
(bież. | poprz.)  12:36, 20 sty 2021  WTM (dyskusja | edycje)   m . . (3344 bajty) (0)  . .
(Zabezpieczył „Dyskusja:Matka Boża”: Nieencyklopedyczne wpisy: w sprawie zmiany
zabezpieczenia pisz: Wikipedia:Prośby_do_administratorów ([edytowanie=Dozwolone tylko dla
użytkowników automatycznie zatwierdzonych] (wygasa 09:36, 20 kwi 2022 (UTC))))
(bież. | poprz.)  12:34, 20 sty 2021  WTM (dyskusja | edycje)   m . . (3344 bajty) (−358)  . .
(Wycofano edycje użytkownika 2600:387:B:5:0:0:0:AD (dyskusja). Autor przywróconej wersji to
WTM.) (Znacznik: Wycofanie zmian)
(bież. | poprz.)  12:33, 20 sty 2021  2600:387:b:5::ad (dyskusja)   . . (3702 bajty) (+358)  . .
(Anulowanie wersji 59655516 autorstwa XXBlackburnXx (dyskusja)) (Znaczniki: Anulowanie
edycji, Wycofane)
(bież. | poprz.)  14:17, 3 maj 2020  WTM (dyskusja | edycje)   m . . (3344 bajty) (0)  . .
(Zabezpieczył „Dyskusja:Matka Boża”: Nieencyklopedyczne wpisy: w sprawie zmiany
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zabezpieczenia pisz: Wikipedia:Prośby_do_administratorów ([edytowanie=Dozwolone tylko dla
użytkowników automatycznie zatwierdzonych] (wygasa 13:17, 3 gru 2020 (UTC))))
(bież. | poprz.)  09:05, 3 maj 2020  XXBlackburnXx (dyskusja | edycje)   . . (3344 bajty)
(−358)  . . (Revert to revision 59654092 dated 2020-05-02 22:51:52 by RoodyAlien using popups)
(Znacznik: Wycofane)
(bież. | poprz.)  04:24, 3 maj 2020  212.180.218.130 (dyskusja)   . . (3702 bajty) (+67)  . .
(→ matka boza sie naprawde nazywa myriam lub mariam:
https://www.naszczas.pl/biblia/tajemnice-biblijnych-imion/miriam-maryja/)
(bież. | poprz.)  04:23, 3 maj 2020  212.180.218.130 (dyskusja)   . . (3635 bajtów) (+143)  . .
(→ matka boza sie naprawde nazywa myriam lub mariam: ok)
(bież. | poprz.)  04:21, 3 maj 2020  83.25.98.113 (dyskusja)   . . (3492 bajty) (+148)  . .
(Anulowanie wersji 59654092 autorstwa RoodyAlien (dyskusja)link jest wiarygodnu byl dlugo i
duzo informacji ma, NIE WANDALIZUJ!) (Znacznik: Anulowanie edycji)
(bież. | poprz.)  00:51, 3 maj 2020  RoodyAlien (dyskusja | edycje)   m . . (3344 bajty) (−148) 
. . (Wycofano edycje użytkownika 2A02:2F0A:B00D:CF00:5C6E:50A7:DDAC:AAAF (dyskusja).
Autor przywróconej wersji to XXBlackburnXx.) (Znacznik: Wycofanie zmian)
(bież. | poprz.)  21:13, 2 maj 2020  2a02:2f0a:b00d:cf00:5c6e:50a7:ddac:aaaf (dyskusja)   . .
(3492 bajty) (+148)  . . (Anulowanie wersji 59651811 autorstwa XXBlackburnXx (dyskusja))
(Znacznik: Anulowanie edycji)
(bież. | poprz.)  21:06, 2 maj 2020  XXBlackburnXx (dyskusja | edycje)   m . . (3344 bajty)
(−148)  . . (Wycofano edycje użytkownika 2A02:2F0E:C811:4100:1429:5DDA:CCA5:6E13
(dyskusja). Autor przywróconej wersji to XXBlackburnXx.) (Znacznik: Wycofanie zmian)
(bież. | poprz.)  21:06, 2 maj 2020  2a02:2f0e:c811:4100:1429:5dda:cca5:6e13 (dyskusja)   .
. (3492 bajty) (+148)  . . (Anulowanie wersji 59650997 autorstwa XXBlackburnXx (dyskusja))
(Znacznik: Anulowanie edycji)
(bież. | poprz.)  19:56, 2 maj 2020  XXBlackburnXx (dyskusja | edycje)   m . . (3344 bajty)
(−148)  . . (Wycofano edycje użytkownika 78.97.18.143 (dyskusja). Autor przywróconej wersji to
WTM.) (Znacznik: Wycofanie zmian)
(bież. | poprz.)  19:56, 2 maj 2020  78.97.18.143 (dyskusja)   . . (3492 bajty) (+148)  . .
(Anulowanie wersji 59646134 autorstwa WTM (dyskusja)nie masz prawa wiarygodnej info
zmieniac + nie jedna osoba tu pisala a to jest wikihypokryzja lamiesz swoje prawa!) (Znacznik:
Anulowanie edycji)
(bież. | poprz.)  12:15, 2 maj 2020  WTM (dyskusja | edycje)   . . (3344 bajty) (−148)  . . (rev.)
(bież. | poprz.)  03:59, 2 maj 2020  87.70.167.134 (dyskusja)   . . (3492 bajty) (+25)  . .
(dzieki!@)
(bież. | poprz.)  03:49, 2 maj 2020  73.110.46.49 (dyskusja)   . . (3467 bajtów) (+123)  . .
(Anulowanie wersji 58765499 autorstwa Bo Ytterby (dyskusja)) (Znacznik: Anulowanie edycji)
(bież. | poprz.)  22:48, 11 lut 2020  Bo Ytterby (dyskusja | edycje)   . . (3344 bajty) (−123)  . .
(bież. | poprz.)  00:06, 1 gru 2019  38.146.55.54 (dyskusja)   . . (3467 bajtów) (+123)  . .
(udowodnij ze zle wikihipokryci!@)
(bież. | poprz.)  21:21, 22 lis 2019  Ciacho5 (dyskusja | edycje)   m . . (3344 bajty) (−160)  . .
(Wycofano edycje użytkownika Over-Oldest (dyskusja). Autor przywróconej wersji to WTM.)
(Znacznik: Wycofanie zmian)
(bież. | poprz.)  21:17, 22 lis 2019  Over-Oldest (dyskusja | edycje)   . . (3504 bajty) (+160)  . .
(Anulowanie wersji 58059107 autorstwa WTM (dyskusja) czy nie jest link o matce bozej
wikingobalwanie?) (Znacznik: Anulowanie edycji)
(bież. | poprz.)  01:47, 22 lis 2019  WTM (dyskusja | edycje)   . . (3344 bajty) (−123)  . .
(Anulowanie wersji 58059102 autorstwa 46.188.132.176 nie na temat) (Znacznik: Anulowanie
edycji)
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(bież. | poprz.)  01:43, 22 lis 2019  46.188.132.176 (dyskusja)   . . (3467 bajtów) (+123)  . .
(Anulowanie wersji 58059015 autorstwa Pawel Niemczuk (dyskusja)czy link nie opisuje matke
boza balwanie?) (Znacznik: Anulowanie edycji)
(bież. | poprz.)  01:28, 22 lis 2019  Pawel Niemczuk (dyskusja | edycje)   m . . (3344 bajty)
(−123)  . . (Wycofano edycje użytkownika Archeologiojciec (dyskusja). Autor przywróconej wersji
to Wutsje.) (Znacznik: Wycofanie zmian)
(bież. | poprz.)  23:06, 21 lis 2019  Archeologiojciec (dyskusja | edycje)   . . (3467 bajtów)
(+123)  . . (Anulowanie wersji 58000517 autorstwa Wutsje (dyskusja)nie podawaj bzdury z twojej
nl; tu sie po polsku tylko mowi!) (Znacznik: Anulowanie edycji)
(bież. | poprz.)  04:15, 20 lis 2019  Wutsje (dyskusja | edycje)   . . (3344 bajty) (−123)  . . (exit
cross wiki vandal edit, see https://tools.wmflabs.org/guc/?by=date&user=143.179.21.155)
(bież. | poprz.)  02:52, 20 lis 2019  143.179.21.155 (dyskusja)   . . (3467 bajtów) (0)  . . (m)
(bież. | poprz.)  02:52, 20 lis 2019  143.179.21.155 (dyskusja)   . . (3467 bajtów) (+123)  . .
(sprawdzone!)
(bież. | poprz.)  19:47, 15 paź 2019  Cybularny (dyskusja | edycje)   m . . (3344 bajty) (0)  . .
(Zabezpieczył „Dyskusja:Matka Boża”: częste wandalizmy ([edytowanie=Dozwolone tylko dla
użytkowników automatycznie zatwierdzonych] (wygasa 18:47, 15 lis 2019 (UTC))
[przenoszenie=Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych] (wygasa
18:47, 15 lis 2019 (UTC))))
(bież. | poprz.)  19:47, 15 paź 2019  Cybularny (dyskusja | edycje)   m . . (3344 bajty) (−132) 
. . (Wycofano edycje użytkownika Forsawgarsc (dyskusja). Autor przywróconej wersji to
185.52.54.162.) (Znacznik: Wycofanie zmian)
(bież. | poprz.)  19:46, 15 paź 2019  Forsawgarsc (dyskusja | edycje)   . . (3476 bajtów)
(+132)  . . (Anulowanie wersji 57741064 autorstwa 185.52.54.162 (dyskusja)) (Znacznik:
Anulowanie edycji)
(bież. | poprz.)  19:19, 15 paź 2019  185.52.54.162 (dyskusja)   . . (3344 bajty) (−117)  . .
(usuwam bzdury)
(bież. | poprz.)  19:18, 15 paź 2019  Forsawgarsci (dyskusja | edycje)   . . (3461 bajtów)
(+131)  . . (Anulowanie wersji 57719243 autorstwa Hasley (dyskusja)) (Znacznik: Anulowanie
edycji)
(bież. | poprz.)  22:45, 11 paź 2019  Ciacho5 (dyskusja | edycje)   m . . (3330 bajtów) (0)  . .
(Zabezpieczył „Dyskusja:Matka Boża”: wojna edycyjna ([edytowanie=Dozwolone tylko dla
użytkowników automatycznie zatwierdzonych] (wygasa 20:45, 12 paź 2019 (UTC))
[przenoszenie=Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych] (wygasa
20:45, 12 paź 2019 (UTC))))
(bież. | poprz.)  22:45, 11 paź 2019  Hasley (dyskusja | edycje)   . . (3330 bajtów) (−132)  . .
(Revert to revision 57719239 dated 2019-10-11 20:44:31 by Hasley using popups)
(bież. | poprz.)  22:44, 11 paź 2019  Forsewgarsci (dyskusja | edycje)   . . (3462 bajty) (+132) 
. . (Anulowanie wersji 57719239 autorstwa Hasley (dyskusja)) (Znacznik: Anulowanie edycji)
(bież. | poprz.)  22:44, 11 paź 2019  Hasley (dyskusja | edycje)   . . (3330 bajtów) (−132)  . .
(Revert to revision 57719230 dated 2019-10-11 20:41:26 by XXBlackburnXx using popups)
(bież. | poprz.)  22:42, 11 paź 2019  Forsewgarsci (dyskusja | edycje)   . . (3462 bajty) (+132) 
. . (Anulowanie wersji 57719230 autorstwa XXBlackburnXx (dyskusja)xxblackburnxx to inne konto
antandrusa) (Znacznik: Anulowanie edycji)
(bież. | poprz.)  22:41, 11 paź 2019  XXBlackburnXx (dyskusja | edycje)   m . . (3330 bajtów)
(−132)  . . (Wycofano edycje użytkownika Forsewgarsci (dyskusja). Autor przywróconej wersji to
Antandrus.) (Znacznik: Wycofanie zmian)
(bież. | poprz.)  22:41, 11 paź 2019  Forsewgarsci (dyskusja | edycje)   . . (3462 bajty) (+132) 
. . (persona non grota na wikisource i nie tylko, nigdy cos z siebie nie daje tylko anuluje
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Wkład/Antandrus en.wikisource.org/w/index.php?
Anulowanie wersji 57719186 autorstwa Antandrus (dyskusja)) (Znacznik: Anulowanie edycji)
(bież. | poprz.)  22:32, 11 paź 2019  Antandrus (dyskusja | edycje)   . . (3330 bajtów) (−132)  .
. (WMF-banned editor [https://meta.wikimedia.org/w/index.php?
title=Special%3ACentralAuth&target=Projects]) (Znacznik: Anulowanie edycji)
(bież. | poprz.)  21:45, 11 paź 2019  Forsewgarsci (dyskusja | edycje)   . . (3462 bajty) (+132) 
. . (Anulowanie wersji 57718671 autorstwa Antandrus (dyskusja)nawet matka boza gardzi lta
problem 2005-present/https://pl.wikipedia.org/w/index.php?
title=Dyskusja:Matka_Bo%C5%BCa&diff=57718650&oldid=57718639) (Znacznik: Anulowanie
edycji)
(bież. | poprz.)  20:53, 11 paź 2019  Antandrus (dyskusja | edycje)   . . (3330 bajtów) (−132)  .
. (WMF-banned editor [https://meta.wikimedia.org/w/index.php?
title=Special%3ACentralAuth&target=Projects])
(bież. | poprz.)  20:50, 11 paź 2019  68.145.66.129 (dyskusja)   . . (3462 bajty) (+17)  . . (==
matka boza sie naprawde nazywa miriam, myriam lub mariam ==
encyclopediasupreme.org/jp2/motherofgodmiriam.txt /popejp2mary.gif)
(bież. | poprz.)  20:47, 11 paź 2019  142.134.58.18 (dyskusja)   . . (3445 bajtów) (+115)  . .
(Anulowanie wersji 57704593 autorstwa Antandrus (dyskusja)persona non grota na wikisource i
nie tylko, nigdy cos z siebie nie daje tylko anuluje
https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Wkład/Antandrus en.wikisource.org/w/index.php?
title=User_talk:Billinghurst&diff=9523506&oldid=9518058) (Znacznik: Anulowanie edycji)
(bież. | poprz.)  01:28, 10 paź 2019  Antandrus (dyskusja | edycje)   . . (3330 bajtów) (−115)  .
. (WMF-banned editor [https://meta.wikimedia.org/w/index.php?
title=Special%3ACentralAuth&target=Projects] ("GRP")) (Znacznik: Anulowanie edycji)
(bież. | poprz.)  01:01, 10 paź 2019  190.101.193.208 (dyskusja)   . . (3445 bajtów) (+115)  . .
(Anulowanie wersji 57691687 autorstwa Antandrus (dyskusja)czysty wandalizm!) (Znacznik:
Anulowanie edycji)
(bież. | poprz.)  02:03, 8 paź 2019  Antandrus (dyskusja | edycje)   . . (3330 bajtów) (−115)  . .
(-spam, WMF-banned editor [https://meta.wikimedia.org/w/index.php?
title=Special%3ACentralAuth&target=Projects])
(bież. | poprz.)  00:35, 8 paź 2019  82.139.13.162 (dyskusja)   . . (3445 bajtów) (+115)  . .
(→ matka boza sie naprawde nazywa miriam, myriam lub mariam: nowa sekcja)
(bież. | poprz.)  21:49, 7 lut 2018  83.29.90.156 (dyskusja)   . . (3330 bajtów) (−619)  . . (linki
działają)
(bież. | poprz.)  01:20, 17 lut 2015  MastiBot (dyskusja | edycje)   m . . (3949 bajtów) (+330)  .
. (→ Robot zgłasza niedostępny link zewnętrzny)
(bież. | poprz.)  17:23, 23 wrz 2013  Jidu Boite (dyskusja | edycje)   . . (3619 bajtów) (+347)  .
. (→ Przekład greckiego Theotokos: nowa sekcja)
(bież. | poprz.)  20:39, 24 maj 2013  SpiderMum (dyskusja | edycje)   . . (3272 bajty) (−2)  . .
(drobne techniczne)
(bież. | poprz.)  20:34, 24 maj 2013  83.26.32.248 (dyskusja)   . . (3274 bajty) (+612)  . .
(bież. | poprz.)  09:51, 4 wrz 2012  MastiBot (dyskusja | edycje)   m . . (2662 bajty) (+291)  . .
(→Robot zgłasza niedostępny link zewnętrzny)
(bież. | poprz.)  13:29, 3 sty 2012  89.200.156.3 (dyskusja)   . . (2371 bajtów) (+351)  . .
(Więcej bazylik)
(bież. | poprz.)  21:25, 7 wrz 2010  Tanja5 (dyskusja | edycje)   . . (2020 bajtów) (+415)  . .
(→ Bogurodzica: nowa sekcja)
(bież. | poprz.)  14:41, 11 lis 2008  Botev (dyskusja | edycje)   . . (1605 bajtów) (+254)  . .
(komentarz)
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