Jak perforowano znaczek „Bazylika Św. Brygidy w Gdańsku” nr. kat. 3354
Znaczek wprowadzono do obiegu dnia 28. 07. 1994 roku Zarządzeniem Dyrektora Poczty
Polskiej nr 82 z dnia 9. 08. 1994 r. Nominał 4000 zł (ostatni rok przed denominacją złotego).
Druk formami 6-sektorowymi w arkuszach 4 x 4 pola. Ząbkowanie grzebieniowe ochronne :
otwór owalny trzeci od dołu znaczka. Występują 3 rodzaje arkuszy sprzedażnych :

a

grzebień II

c

b

d

grzebień I

• górny margines przeperforowany i dolny margines NIEperforowany (arkusz b),
• górny margines NIEperforowany i górny margines przeperforowany (arkusz c),
• obydwa poziome marginesy przeperforowane (arkusze a i d).
Aby otwór owalny zawsze występował jako trzeci od dołu znaczka, można stosować dwa
grzebienie perforujące i odpowiedni przebieg procesu perforowania :
• grzebień I - otwór owalny 3. od listwy poziomej i perforowanie arkusza drukowego
pionowo z dołu do góry (arkusze a i b),
• grzebień II - otwór owalny 17. od listwy poziomej i perforowanie arkusza drukowego
pionowo z dołu do góry (arkusze c i d).
Ustalenie, którym grzebieniem były perforowane arkusze a i d jest bardzo trudne – perforowanie wykonano precyzyjnie (brak przesunięć między kolejnymi uderzeniami grzebienia).

Powiększone fragmenty znaczka z pierwszego pola w trzech różnych arkuszach sprzedażnych.
Ustalenie, ile arkuszy sprzedażnych – na ogólną liczbę 500 tysięcy – było perforowanych I
a ile II grzebieniem, jest niemożliwe bez wglądu do dokumentacji PWPW S.A.
Które jeszcze znaczki perforowano w ten sposób ? Z pewnością „Ryby akwaryjne” (winno być
„Ryby akwariowe” - nr kat. 3357 ÷ 3360). Dlaczego ???
Natomiast zastosowanie jednego
3370 I
grzebienia (np. grzebień I) oraz
przeprowadzenie perforowania z góry
do dołu lub z dołu do góry, da efekt
jak na znaczku „Kocham Cię” z 1995
roku : 3370 I – otwór owalny trzeci
od góry lub 3370 II – otwór owalny
trzeci od dołu.
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