
Pol Pot: 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  
Kolor tła:  wersja przejrzana ,  wersja oczekująca na przejrzenie 

(od najnowszych | od najstarszych) Zobacz (50 nowszych | 50 starszych) (20 | 50 | 100 |
250 | 500)

Porównaj wybrane wersje

(bież. | poprz.)  18:59, 26 sie 2022  179.6.105.128 (dyskusja)   . . (44 424 bajty)
(+145)  . . (Anulowanie wersji 67911406 autorstwa Polski Kosmonauta (dyskusja)to co
jest podane jest obszernie znane, logiczne, czy mam ci dac zrodlo ze tlen jest
potrzebny do oddychania?) (anuluj edycję) (Znacznik: Anulowanie edycji) [przejrzana
przez PawełMM]

(bież. | poprz.)  18:38, 26 sie 2022  Polski Kosmonauta (dyskusja | edycje)   . .
(44 279 bajtów) (−145)  . . (Anulowanie wersji 67911229 autorstwa 179.6.105.128
(dyskusja) potrzebne konkretne źródło (link do strony internetowej, przypis w postaci
bibliograficznej)) (anuluj edycję) (Znaczniki: Anulowanie edycji, Wycofane, Z
urządzenia mobilnego, Z wersji mobilnej, Zaawansowana edycja mobilna) [automatycznie
przejrzana]

(bież. | poprz.)  17:48, 26 sie 2022  179.6.105.128 (dyskusja)   . . (44 424 bajty)
(+145)  . . (Anulowanie wersji 67910976 autorstwa Polski Kosmonauta (dyskusja)zrodlo
znajdziesz na nuon chea stronie) (anuluj edycję) (Znaczniki: Anulowanie edycji,
Wycofane)
(bież. | poprz.)  16:49, 26 sie 2022  Polski Kosmonauta (dyskusja | edycje)   . .
(44 279 bajtów) (−145)  . . (Anulowanie wersji 67910879 autorstwa 190.120.252.129
(dyskusja) potrzebne źródło) (anuluj edycję) (Znaczniki: Anulowanie edycji, Z
urządzenia mobilnego, Z wersji mobilnej, Zaawansowana edycja mobilna) [automatycznie
przejrzana]

(bież. | poprz.)  16:30, 26 sie 2022  190.120.252.129 (dyskusja)   . . (44 424 bajty)
(+145)  . . (Anulowanie wersji 67892051 autorstwa MemicznyJanusz (dyskusja)na

Filtruj wersje
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niczym sie nie znacie a udowodnijcie vvkbalwany ze to jest nieprawda!) (anuluj edycję)
(Znaczniki: Anulowanie edycji, Wycofane)
(bież. | poprz.)  19:26, 23 sie 2022  MemicznyJanusz (dyskusja | edycje)   m . .
(44 279 bajtów) (−145)  . . (Wycofanie edycji użytkownika ToPoprawneJest (dyskusja).
Autor przywróconej wersji to Ented.) (anuluj edycję) (Znacznik: Wycofanie zmian)
[automatycznie przejrzana]

(bież. | poprz.)  18:58, 23 sie 2022  ToPoprawneJest (dyskusja | edycje)   . .
(44 424 bajty) (+145)  . . (Anulowanie wersji 67891818 autorstwa Ented (dyskusja)to
jest poprawne, jak link nie pasuje to go napraw, przeklety na wieki jestes bez
przebaczenia, niszczysz i do bledow nigdy sie nie przyznajesz!) (anuluj edycję)
(Znaczniki: Anulowanie edycji, Wycofane)
(bież. | poprz.)  18:41, 23 sie 2022  Ented (dyskusja | edycje)   . . (44 279 bajtów)
(−145)  . . (Anulowanie wersji 67891482 autorstwa ToJestPoprawne (dyskusja) treść
dodana w haśle jest uźródłowiona) (anuluj edycję) (Znacznik: Anulowanie edycji)
[automatycznie przejrzana]

(bież. | poprz.)  17:44, 23 sie 2022  ToJestPoprawne (dyskusja | edycje)   . .
(44 424 bajty) (+145)  . . (Anulowanie wersji 67864645 autorstwa Ented (dyskusja)o
czym piepszysz oba? zabiles tone informacji a tak jak javahurricane nie znasz sie na
temacie!) (anuluj edycję) (Znaczniki: Anulowanie edycji, Wycofane)
(bież. | poprz.)  16:07, 19 sie 2022  Ented (dyskusja | edycje)   m . . (44 279
bajtów) (0)  . . (Zabezpieczył „Pol Pot”: wojna edycyjna - zbędne przepychanki
([edytowanie=Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych]
(wygasa 14:07, 26 sie 2022 (UTC)) [przenoszenie=Dozwolone tylko dla użytkowników
automatycznie zatwierdzonych] (wygasa 14:07, 26 sie 2022 (UTC)))) (anuluj edycję)
[automatycznie przejrzana]

(bież. | poprz.)  16:07, 19 sie 2022  Ented (dyskusja | edycje)   . . (44 279 bajtów)
(−145)  . . (Anulowanie wersji 67864480 autorstwa 181.43.33.20 (dyskusja) oba LZ są
poprawne) (anuluj edycję) (Znacznik: Anulowanie edycji) [automatycznie przejrzana]

(bież. | poprz.)  15:31, 19 sie 2022  181.43.33.20 (dyskusja)   . . (44 424 bajty)
(+145)  . . (Anulowanie wersji 67864227 autorstwa JavaHurricane (dyskusja)analfabeta
LTA!) (anuluj edycję) (Znaczniki: Anulowanie edycji, Wycofane)
(bież. | poprz.)  14:45, 19 sie 2022  JavaHurricane (dyskusja | edycje)   . . (44 279
bajtów) (−145)  . . (Reverted to revision 67862815 by JavaHurricane (talk): Banned
(TwinkleGlobal)) (anuluj edycję) (Znacznik: Anulowanie edycji) [automatycznie przejrzana]

(bież. | poprz.)  10:55, 19 sie 2022  197.211.63.251 (dyskusja)   . . (44 424 bajty)
(+3)  . . (m) (anuluj edycję) (Znacznik: Wycofane)
(bież. | poprz.)  10:46, 19 sie 2022  102.176.108.230 (dyskusja)   . . (44 421
bajtów) (+142)  . . (Anulowanie wersji 67862815 autorstwa JavaHurricane (dyskusja)) 
(anuluj edycję) (Znaczniki: Anulowanie edycji, Wycofane)
(bież. | poprz.)  10:02, 19 sie 2022  JavaHurricane (dyskusja | edycje)   m . .
(44 279 bajtów) (−142)  . . (Wycofanie edycji użytkownika 190.124.151.51 (dyskusja).
Autor przywróconej wersji to JavaHurricane.) (anuluj edycję) (Znacznik: Wycofanie
zmian) [automatycznie przejrzana]

(bież. | poprz.)  08:26, 19 sie 2022  190.124.151.51 (dyskusja)   . . (44 421 bajtów)
(+46)  . . (. Główny ideolog reżimu Czerwonych Khmerów) (anuluj edycję) (Znacznik:
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Wycofane)
(bież. | poprz.)  08:18, 19 sie 2022  190.124.151.51 (dyskusja)   . . (44 375 bajtów)
(+96)  . . (Anulowanie wersji 67862448 autorstwa JavaHurricane (dyskusja)analfabeta
LTA, ented uznal te zmiany!) (anuluj edycję) (Znaczniki: Anulowanie edycji,
Wycofane)
(bież. | poprz.)  08:13, 19 sie 2022  JavaHurricane (dyskusja | edycje)   . . (44 279
bajtów) (−96)  . . (Reverted 1 edit by 145.236.141.37 (talk): Aure entuluva
(TwinkleGlobal)) (anuluj edycję) (Znacznik: Anulowanie edycji) [automatycznie przejrzana]

(bież. | poprz.)  07:37, 19 sie 2022  145.236.141.37 (dyskusja)   . . (44 375 bajtów)
(+96)  . . (Anulowanie wersji 67862198 autorstwa JavaHurricane (dyskusja)bla bla bla
oczarniania) (anuluj edycję) (Znaczniki: Anulowanie edycji, Wycofane)
(bież. | poprz.)  06:42, 19 sie 2022  JavaHurricane (dyskusja | edycje)   . . (44 279
bajtów) (−96)  . . (Reverted 1 edit by 149.200.118.49 (talk): Ljupco, go away and honour
your permanent ban. (TwinkleGlobal)) (anuluj edycję) (Znacznik: Anulowanie edycji)
[automatycznie przejrzana]

(bież. | poprz.)  04:39, 19 sie 2022  149.200.118.49 (dyskusja)   . . (44 375 bajtów)
(+96)  . . (Anulowanie wersji 67861672 autorstwa WTM (dyskusja)to ty psujesz, zobacz
ile razy to zostalo sprawdzone jako ok!) (anuluj edycję) (Znaczniki: Anulowanie edycji,
Wycofane)
(bież. | poprz.)  00:03, 19 sie 2022  WTM (dyskusja | edycje)   . . (44 279 bajtów)
(−96)  . . (Wycofano ostatnią zmianę treści (wprowadzoną przez 41.218.202.97) nie
psuj) (anuluj edycję) (Znacznik: Ręczne wycofanie zmian) [automatycznie przejrzana]

(bież. | poprz.)  20:29, 18 sie 2022  41.218.202.97 (dyskusja)   . . (44 375 bajtów)
(+96)  . . (Anulowanie wersji 67858080 autorstwa JavaHurricane (dyskusja) wandalizm,
to bylo przejzane!) (anuluj edycję) (Znaczniki: Anulowanie edycji, Wycofane)
(bież. | poprz.)  19:30, 18 sie 2022  JavaHurricane (dyskusja | edycje)   . . (44 279
bajtów) (−96)  . . (Reverted 1 edit by 79.121.40.106 (talk): Ljupco, Wikipedia isn't for
your personal spam and hoaxes and all. And oh yes, you're WMF-banned so there is
that. Now go away. (TwinkleGlobal)) (anuluj edycję) (Znacznik: Anulowanie edycji)
[automatycznie przejrzana]

(bież. | poprz.)  06:38, 18 sie 2022  79.121.40.106 (dyskusja)   . . (44 375 bajtów)
(+96)  . . (Anulowanie wersji 67853993 autorstwa [[Special:Contributions/AntLTA ented
uznal te zmiany, wandal ant to przestepca!) (anuluj edycję) (Znaczniki: Anulowanie
edycji, Wycofane) [przejrzana przez Ented]

(bież. | poprz.)  06:36, 18 sie 2022  Antandrus (dyskusja | edycje)   . . (44 279
bajtów) (−96)  . . (Anulowanie wersji 67853990 autorstwa 79.121.40.106 (dyskusja)) 
(anuluj edycję) (Znaczniki: Anulowanie edycji, Wycofane) [automatycznie przejrzana]

(bież. | poprz.)  06:35, 18 sie 2022  79.121.40.106 (dyskusja)   . . (44 375 bajtów)
(+96)  . . (Anulowanie wersji 67853975 autorstwa [[Special:Contributions/AntLTA ented
uznal te zmiany, ant to wandal slowa polskiego nie zna!) (anuluj edycję) (Znaczniki:
Anulowanie edycji, Wycofane)
(bież. | poprz.)  06:26, 18 sie 2022  Antandrus (dyskusja | edycje)   . . (44 279
bajtów) (−96)  . . (rvv - WMF-banned w:en:WP:LTA/GRP) (anuluj edycję) (Znacznik:
Ręczne wycofanie zmian) [automatycznie przejrzana]
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(bież. | poprz.)  06:16, 18 sie 2022  178.164.186.236 (dyskusja)   . . (44 375
bajtów) (−1)  . . (→ Po utracie władzy: zbedne) (anuluj edycję) (Znacznik: Wycofane)
(bież. | poprz.)  10:13, 10 sie 2022  103.118.76.135 (dyskusja)   . . (44 376 bajtów)
(+8)  . . (javaHurricane wandalizm poprawiony~!) (anuluj edycję) (Znacznik: Wycofane)
[przejrzana przez Ented]

(bież. | poprz.)  17:13, 6 sie 2022  154.0.26.89 (dyskusja)   . . (44 368 bajtów)
(+89)  . . (Anulowanie wersji 67769421 autorstwa JavaHurricane (dyskusja)) 
(anuluj edycję) (Znaczniki: Anulowanie edycji, Wycofane) [przejrzana przez Ented]

(bież. | poprz.)  17:12, 6 sie 2022  JavaHurricane (dyskusja | edycje)   . . (44 279
bajtów) (−89)  . . (Reverted 1 edit by 154.160.30.1 (talk): Try a set, Ljupco
(TwinkleGlobal)) (anuluj edycję) (Znaczniki: Anulowanie edycji, Wycofane)
[automatycznie przejrzana]

(bież. | poprz.)  17:10, 6 sie 2022  154.160.30.1 (dyskusja)   . . (44 368 bajtów)
(+89)  . . (Anulowanie wersji 67768895 autorstwa JavaHurricane (dyskusja) wynos sie,
to dokladnie wytlumacza sprawe!) (anuluj edycję) (Znaczniki: Anulowanie edycji,
Wycofane)
(bież. | poprz.)  15:45, 6 sie 2022  JavaHurricane (dyskusja | edycje)   . . (44 279
bajtów) (−89)  . . (→ Po utracie władzy: rm unnecessary highlighting) (anuluj edycję)
[automatycznie przejrzana]

(bież. | poprz.)  21:35, 5 sie 2022  156.192.224.245 (dyskusja)   . . (44 368 bajtów)
(+4)  . .
(http://www.theguardian.com/world/1999/jan/21/cambodia#:~:text=According%20to%20
the%20Hong%20Kong,anti%2Dmalarial%20pills%20and%20tranquilisers link in
references good!) (anuluj edycję) [przejrzana przez Kbigeo]

(bież. | poprz.)  21:17, 5 sie 2022  Ented (dyskusja | edycje)   . . (44 364 bajty)
(+703)  . . (do treści) (anuluj edycję) [przejrzana przez Ented]

(bież. | poprz.)  20:01, 5 sie 2022  186.6.159.238 (dyskusja)   . . (43 661 bajtów)
(+157)  . . (Anulowanie wersji 67761313 autorstwa JavaHurricane (dyskusja)LTA
prowokacje!) (anuluj edycję) (Znacznik: Anulowanie edycji)
(bież. | poprz.)  10:38, 5 sie 2022  JavaHurricane (dyskusja | edycje)   . . (43 504
bajty) (−157)  . . (Reverted to revision 67715528 by JavaHurricane (talk): Ljupco, get
lost (TwinkleGlobal)) (anuluj edycję) (Znacznik: Anulowanie edycji) [automatycznie
przejrzana]

(bież. | poprz.)  21:15, 4 sie 2022  212.39.89.114 (dyskusja)   . . (43 661 bajtów)
(+157)  . . (Anulowanie wersji 67758052 autorstwa 178.37.229.24 (dyskusja) to daj
gdzie indziej inaczej data jest potwierdzeniem) (anuluj edycję) (Znaczniki: Anulowanie
edycji, Wycofane)
(bież. | poprz.)  20:54, 4 sie 2022  178.37.229.24 (dyskusja)   . . (43 504 bajty)
(−157)  . . (Anulowanie wersji 67758026 autorstwa 179.6.55.68 (dyskusja) tu ma być
tylko data) (anuluj edycję) (Znaczniki: Anulowanie edycji, Wycofane)
(bież. | poprz.)  20:50, 4 sie 2022  179.6.55.68 (dyskusja)   . . (43 661 bajtów)
(+157)  . . (Anulowanie wersji 67715528 autorstwa JavaHurricane
(dyskusja)samobujstwo jest w linku udowodnione!) (anuluj edycję) (Znaczniki:
Anulowanie edycji, Wycofane)
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