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Teimlaf y cynnwrf, y wefr,
y petruswch, y poethder
wrth i mi baratoi am y’n
nisgyniad cynta’ lawr y
‘Phoenix’ ‘nôl ym mis Mis
Ebrill, 2019 adeg fy
nghyfnod hyfforddiant i
fod yn Hyfforddwr Zip yn
‘Zip World Tower’ ar safle
hen bwll glo y Tŵr yn
Rhigos, ger Hirwaun.
Wrth i mi a’n
nghydweithwyr baratoi at
ein hantur bythgofiadwy,
beth a atseinird trwyddom
oedd y frawdoliaeth
rhyngddom a’r cymorth
gwresog gan Jon, Jim a
Dafydd, ein mentoriaid
brŵd a fu’n gweithio ar y
math yma o linynnau ers
oesoedd cathod!

Gyda’r cynnwrf yn codi
wrth iddynt adrodd “tri,
dau, un, gatiau ar agor” a’r
gorchymyn heriol i ni
“fynd”, troiodd unrhyw
ansicrwydd oedd gennyf i
foddhad llwyr wrth i mi
weld gronfa ‘Y Llyn’ yn
fy nisgwyl! A ni chefais
y’n siomi wrth i mi gael
y’n saethu dros ddibyn y
Rhigos i lawr y mynydd
ac ar draws ‘Y Llyn’
gyda’r gwynt a minnau yn
llafar ganu! Gyda’r
adrenalin yn dal i bwmpio
trwy’m gwreiddiau,
darganfyddais yn go gloi

nad oedd y’n siwrne ar
ben. Roedd yna un llinyn
arall i’w hedfan, sef ail
hanner y ‘Phoenix’.

Roedd y profiad yma yn
dra wahanol i’r llinyn
cynta’,
tipyn yn
glouach a
thrwy
coedwig -
oedd
cysgodlyd;
yna glaniad
ar drothwyl
Y Gegin
Glo i
gynhesu â
phaned o
dê gyda
gweddill y tîm. Cytunwyd
yn llwyr bod y profiad o
hedfan lawr zip tra’n
eistedd mewn harnais yn
wefreiddiol oherwydd bod
e’n caniatáu i ni ymgolli
yn llwyr yn y golygfeydd
iasol a’n cwmpasau.

Yn gartref i’r ‘Phoenix’
a’r ‘Tower Coaster’, ‘Zip
World Tower’ (Tŵr Byd
Eang Y Zip) yw’r
pedwaredd safle zip byd
eang i’w hagor a'r cyntaf i
gael ei leoli yn Ne Cymru.
Wedi’i nythu ymhlith
cadwyn mynyddoedd y
Rhigos ac yn brolio
golygfeydd panoramig, y

mae’r safle antur hon
wedi’i osod wrth ymyl
‘Tower Collliery’, hen
safle pwll glo y Tŵr. Y
bwriad yw i greu dyfodiad
newydd i’r safle

hanesyddol
hon, a gerir
gan
gymdogion o
dras eang.

Y ‘Phoenix’
yw’r zip
eistedd
cyflymaf yn
y byd gyda
phedwar
llinyn pararel
mewn dwy
adran zip ar

wahân sydd yn eich saethu
chi ar draws cefn gwlad
De Cymru. Y ‘Tower
Coaster’ yw'r unig un o’i
fath yn Ewrop, ble mae’r
cartiau yn rhedeg ochr yn
ochr fel y galle dau berson
yrru ar yr un pryd. Boed
eich bod yn mentro ar y
llinynnau neu yn arsylwi,
cewch groeso cynnes yn
mwyty Y Gegin Glo ble
gallwch fwynhau diodydd
oer a phoeth o bob math
ac amrywiaeth o fwyd
blasus, gan gynnwys y
byrger cig oen sbesial
sydd â siarcol wedi’i
ychwanegu i’r byn, a sy'n
egluro ei liw! Mae yna

ddewis braf i lyseiwyr
hefyd.

Symudais innau, fy
mhartner Gareth a’m 7 o
blant i Dreherbert o
Gaerdydd ar droad 2018,
ar ôl colled annioddefol
trist fy nhad, Tony
Bianchi, a fu farw dros yr
haf yn 2017. Pan
ddechreuom chwilio am
dŷ, cafon ein synnu at ba
mor rhad oedd tai lan yn y
cymoedd. Ymwelon ni â
sawl cwm ond nid oedd
Cwm tebyg i’r un hwn.
Pan ddamsangodd fy
mhartner a minnau bant
o’r trên yn mhentref
Ynyswen i ymweld â’n tŷ
cyntaf, cafon ein syfrdanu
gan lonyddwch y lle, fel
petai amser heb symud ers
talwm. Cafon ni gysur ar
unwaith gan gofleidiad y
copaon cynnes.

Cytunom mewn unsain
bod naws ‘Twin Peakaidd’
ar y lle, gyda’i
goedwigoedd rhedyn. Ac
am ddramatig, copa Pen-
Pych yn sefyll yn stond yn
y pellter fel atalnod llawn
i ben y Rhondda Fawr.
Wel, am ddechreuad da,
ynte? O fewn rhai
munudau glaniom yn
nghaffe ‘vintage’ y CF42
PARHAD ar dudalen gefn

Heledd Bianchi

Profiad Heledd Bianchi o weithio ar y Zip ac ymgartrefu yn y Rhondda!
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Cliciwch fan hyn i ymweld á’n gwefan

Ci, yn ôl rhai, yw ein
cyfaill gorau. Ond os yw
hyn yn wir, mae'n rhyfedd
ein bod yn aml iawn yn ei
gysylltu â rhai o'r
nodweddion drwg yn y
natur ddynol yn y
Gymraeg.

Ein henw ar rywun nad
yw'n dweud y gwir yw
celwyddgi tra bod person
barus sy'n bwyta llawer yn
cael ei alw'n folgi. Wedyn,
er bod cŵn yn anifeiliaid
glân ar y cyfan, galwn
rhywun sydd ddim yn
ymolchi'n aml yn ddrewgi
ac ar ben hyn, os yw
person yn llwfr, fe'i galwn
yn gachgi.

Dywedwn wedyn fod y
sawl sy'n mercheta yn
'dipyn o hen gi' ac os
ymosodir yn
ddidrugaredd ar
rywun,
disgrifir yr
ymosodiad
fel un
ciaidd. Os
nad yw pobl
yn gallu
cytuno â'i
gilydd o gwbl
ac yn ffraeo'n
gyson, maen nhw'n byw
fel ci a chath neu weithiau
fel ci a hwch.

Druan â'r ci! Pan fydd
pethau'n mynd ar eu

gwaeth, dywedwn eu bod
yn mynd i'r cŵn a phan
fydd cyflwr adeilad yn

gwaethygu ac yn
dechrau dadfeilio,

dywedwn ei fod
yn mynd
rhwng y cŵn
a'r brain. Mae

hyd yn oed hoff
gŵn y frenhines,
sef corgwn, yn
cael enw drwg
oherwydd
corgi o ddyn

yw dyn bach cwerylgar,
cecrus!

Er nad yw cŵn yn gallu
siarad, dywedwn fod
rhywun sy'n rhaffu

celwydd yn dweud
celwydd fel ci'n cerdded
ac os yw rhywun yn cael
bywyd ofnadwy yn y
cartref, dywedwn ei fod /
ei bod yn cael bywyd ci.

Mae hyn yn rhyfedd
oherwydd bod pob ci rwyf
wedi dod ar ei draws wedi
cael ei drin yn
dywysogaidd ac yn cael y
gorau o bopeth! A hyd yn
oed pan fydd ci'n dawel,
mae tro yn ei gwt
oherwydd yn ôl yr hen air,
ci tawel sy'n cnoi! Does
dim dianc i'r ci, druan,
rhag ei enw drwg!

https://www.carpetsncarpets.co.uk/
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DEUNYDD AR GYFER POB RHIFYN I MEWN
ERBYN DECHRAU’R MIS OS GWELWCH YN DDA

Rhowch wybod iddyn
nhw os byddwch chi
eisiau rhoi rhywbeth yn
Y GLORAN
Treherbert:
GERAINT a
MERRIL DAVIES
Treorci:
MARY PRICE
Cwmparc:
NERYS BOWEN
Ton Pentre a’r Gelli:
HILARY CLAYTON
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TREHERBERT

Mae Capeli Cymraeg/
Dwyieithog

Treherbert wedi ail agor ar
ôl y cyfnod clo. Mae
Blaenycwm yn cynnal
gwasanaeth boreol am
10:45 bob bore Sul ac mae
Carmel yn cynnal
gwasanaeth hwyrol ar 6pm
nos Sul. Am ragor o
wybodaeth cysylltwch â
Geraint Davies,
ysgrifennydd Blaenycwm
ar 07803885634 a Siân
Davies, Carmel ar 01443
772702

Mae'n flin gennym
gofnodi marwolaeth

un o drigolion mwyaf
adnabyddus Treherbert, sef
Mrs Iris Ahmed o Park
Close. Er roedd Iris wedi
bod yn dioddef o salwch
am flynyddoedd maith,
roedd hi’n cerdded lan a
lawr stryd Bute sawl gwaith
bob dydd gyda'i Zimmer.
Bydd staff y siopau lleol yn
gweld eisiau ei
phresenoldeb unigryw a
bydd colled fawr ar ei hôl.
Cydymdeimlwn a’i theulu.

TREORCI

Nid yn aml y gwelwn ni
weinodog o Dori'n

cerdded lawr stryd fawr
Treorci, ond ddechrau'r mis
daeth Robert Jenrick ar
ymweliad â ni. Ei fwriad

oedd rhoi sylw i'r gronfa
sydd gan y llywodraeth i
hyrwyddo prosiectau lleol
yn lle'r arian a arferai ddod
o Frwsel. Y gwahaniaeth
yw taw San Steffan ac nid y
Senedd sy'n penderfynu pa
brosiectau i'w cefnogi.

Hyd y gwyddom ni fu
cyfarfod rhwng y
cynghorwyr lleol na'r AS,
Buffy Williams â Jenrick-
arwydd pendant o agwedd
glaear y llywodraeth
bresennol at ddatganoli.
Fodd bynnag, cafodd sgwrs
ag Adrian Emmett, perchen
Y Lion a chadeirydd y
Siambr Fasnach.

Llongyfarchiadau i Mrs
Menna Smith, un o

aelodau hynaf Hermon
oedd yn dathlu ei phen-
blwydd yn 95 oed
ddechrau'r mis. Pob
hapusrwydd a chysur iddi
i'r dyfodol.

Yn 87 oed, bu farw Miss
Brenda Summerhill, Y

stryd Fawr. Roedd Brenda'n
dod o'r Rhondda Fach ond
wedi ymgartrefu yn
Nhreorci ar ôl dod i weithio
i ffatri Polikoff. Roedd hi'n
aelod ffyddlon yn Hermon.
Cydymdeimlwn â'i theulu
yn eu profedigaeth.

Pob dymuniad da i Mrs
Kathleen Evans am

wellhad buan ar ôl dioddef
cwymp cas yn Stryd
Dumfries. Ar ôl derbyn
profion yn yr ysbyty, mae
Kathleen gartref, a Gareth
yn gorfod gwneud yr holl
waith tŷ!

Mae capel Bethlehem
yn cynnal cyfarfod

bob prynhawn Sul am 3 o'r
gloch. Croeso i bawb.

Mae'n flin gennym
gofnodi marwolaeth

Mr Eddie Lewis, Tan-y-
fron. Roedd Eddie yn
chwaraewr rygbi
adnabyddus yn ei ieuenctid.
Cydymdeimlwn â'r teulu yn
eu colled.

CWMPARC

Mae'r Ganolfan
Gymunedol yn

Neuadd y Parc nawr yn
Hwb swyddogol ar gyfer
casglu sbwriel. Os ydych
yn awyddus i gasglu
sbwriel mewn unrhyw ran
o'r pentre, mae'n bosib ichi
fenthyg offer priodol o'r
neuadd. Diolch i bawb a fu
wrthi'n casglu'n ddiweddar.
Cawsom helfa dda!

Pam trafferthu i goginio
cinio dydd Sul pan

allwch chi gael un
ardderchog o gaffi'r
Ganolfan am £5 (mawr)
neu £4 (bach)? Rhaid ichi
archebu o flaen llaw.

TON PENTRE
Ym mis Mai rhuthrwyd
merch wyth oed i'r ysbyty
ar ôl gwrthdrawiad â char
ar Ffordd Maindy ger Ysgol
Iau Ton Pentre. Roedd
Ambiwlans Awyr Cymru,
Gwasanaeth Ambiwlans
Cymru a Heddlu De Cymru
i gyd yn bresennol. Diolch
byth, dim ond mân
anafiadau a gafodd y ferch
ifanc, ond ar ôl derbyn
triniaeth gan yr helimedics
aethpwyd â hi i Ysbyty'r
Tywysog Charles ym
Merthtr fel rhagofal.
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12 Mawrth 2020
oedd y tro diwethaf i
Aelwyd Cwm
Rhondda gynnal
ymarferion cyn i helynt
y Coronafeirws atal
aelwydydd a chorau
ledled y wlad rhag dod
ynghyd.

Yn sgil llacio rhai o’r
rheoliadau gan
Lywodraeth Cymru, fodd
bynnag, daeth eto haul ar
fryn, ac o’r diwedd y bu
modd i rai o’r aelodau
gwrdd yng Nghapel
Hermon am y tro cyntaf
ers bron i bymtheg mis.

Gydag Eisteddfod
AmGen ar y gorwel, dros
yr wythnosau diwethaf
mae parti llefaru’r
Aelwyd, dan arweiniad
Seren Hâf MacMillan,
wedi bod yn cynnal
ymarferion gyda’r hwyr
ar nos Iau, i baratoi’r
gerdd ‘Mae Angen Maes’
gan Guto Dafydd ar gyfer
cystadleuaeth y Grŵp
Llefaru.

Mae’r
gerdd yn un a
fydd yn crynhoi
teimladau nifer ohonom
am orfod colli Prifwyl
arall eleni, ynghyd â nifer
o wyliau a digwyddiadau
eraill. Pob lwc i’r criw yn
y gystadleuaeth!

Bydd ymarfer -ion côr yr
Aelwyd yn ailddechrau ar
nos Iau, 16 Medi, cyhyd
ag y bydd y cyfyngiadau
ar yr adeg honno’n
caniatáu hynny. Rydym
yn edrych ymlaen yn arw
at groesawu’r rheiny sydd
eisoes yn aelodau ag
unrhyw aelodau newydd a
hoffai ymuno.

Am ragor o wybodaeth,
anfonwch neges atom

drwy
Facebook,

Twitter neu Instagram,
neu ebostiwch
aelwydcwmrhondda@gm
ail.com.

Yn yr ymarferion hyn,
byddwn ni’n
canolbwyntio ar baratoi ar
gyfer ein cyngerdd
Nadolig, a’r gobaith yw y
bydd Capel Hermon dan
ei sang eleni i ddathlu’r
Ŵyl ar ôl inni gyd golli’r
cyfle y llynedd. Byddwn
ni’n cyhoeddi rhagor o
fanylion am y gyngerdd
maes o law.

Er na fu modd ymarfer
dros y flwyddyn
ddiwethaf, mae Pwyllgor
Aelwyd Cwm Rhondda

wedi cadw’n
brysur. Fe
gofiwch iddynt
ailsefydlu
Eisteddfod y

Rhondda haf
diwethaf, a’i chynnal

yn rhithwir.

Dyma gyhoeddi felly y
byddwn yn cynnal yr
Eisteddfod eto eleni, ar yr
un fformat. Caiff ei
chynnal ar 8 Hydref, a
bydd y cystadlaethau yn
cael eu cyhoeddi cyn bo
hir.

Bydd beirniaid
adnabyddus o bob cwr o
Gymru’n rhannu eu barn
ar ymdrechion yr
ymgeiswyr, a bydd
gwobrau di-ri! Cadwch
lygaid ar gyfrifon
cyfryngau cymdeithasol
Eisteddfod y Rhondda, a
thudalennau’r Gloran, am
ragor o wybodaeth cyn bo
hir!

Lisa Sheppard
[Ysgrifennydd Aelwyd
Cwm Rhondda]
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Un o gyfres o erthyglau sy'n defnyddio hen ffotograffau i ddangos sut mae ein cwm wedi newid dros y
blynyddoedd diwethaf. Blaencwm ydy’r ail bentref i gael sylw

Mae Blaencwm, fel mae'r enw'n awgrymu, yn gorwedd ym mlaenau Cwm Rhondda. Mae'n ardal o harddwch
naturiol trawiadol a dechreuodd ei thrawsnewidiad o ardal o heddwch gwledig i ganolfan diwydiant prysur pan
weithiwyd lefelau glo yn ystod y 1830au, ond datblygwyd pyllau glo a thwnnel rheilffordd o dan Fynydd
Gwynfi yn ddiweddarach.

Mae Pwll Tydraw ar y gwaelod i’r chwith o’r llun
ac i'r canol-dde gellir gweld simnai Pwll
Glenrhondda ar ben y cwm. Mae pentref
Blaencwm ei hun yn swatio ar lawr y cwm a hyd yn
oed ar y ddelwedd ddu a gwyn wael hon mae'n
bosibl dirnad mawredd y lleoliad.
I’r chwith mae llun o flaenau cwm Rhondda ble
mae Blaencwm wedi ei leoli.

Roedd Pwll Tydraw, neu Bwll Dunraven fel y'i
gelwid i ddechrau, wedi'i leoli yng ngheg rhan o’r
cwm ble mae Blaencwm wedi'i leoli a phellter i'r
dwyrain o'r pentref. Fe’i suddwyd ym 1865 ar ran y
‘Dunraven United Collieries Company Ltd’ ac ar ei
anterth roedd yn cyflogi bron i 1000 o ddynion.
Newidiodd berchnogaeth sawl gwaith ond goroesodd
wladoli a chau o'r diwedd ym 1959 yn dilyn
problemau daearegol ac economaidd.
I’r dde: Pwll Tydraw

Datblygodd yr ail bwll yn Blaencwm,Y Glenrhondda (a elwir yn
lleol yr 'Hook and Eye' oherwydd ymddangosiad nodedig ei gêr
weindio), o lefel Hendrewen a agorwyd ym 1899. Suddwyd y
pwll Rhif 1 'Hook and Eye' ym 1911 gan Glenavon Garw
Collieries’ ac yn ddiweddarach suddwyd y pwll Rhif 2. Roedd
cryn anawsterau daearegol a oedd yn cyfyngu ar gynhyrchu ac yn
ystod ei oes roedd y pwll yn cyflogi rhwng 200 a 500 o ddynion.
Gwasanaethwyd y pwll gan Reilffordd Rhondda a Bae Abertawe
(gweler isod) a deithiai trwy Dwnnel Rhondda a chaewyd y pwll
ym 1966.

I’r chwith: Mae Pwll Glenrhondda tua’r adeg y cafodd ei
gau

Adeiladwyd Beynon’s Row ymhellach lan y cwm nag unrhyw
dai eraill. Roedd y tai yn llai na'r arfer gydag ystafelloedd gwely
dormer, ond nid oeddent mor fach â'r tai unllawr yn Stryd
Glanselsig.

Roedd y tai yn agos at y pwll a gellir ei weld yn y cefndir gyda'i
gêr weindio gwreiddiol. Er bod y llun yn fach mae’n bosib
gweld ei fod yn edrych ychydig yn debyg i ‘Hook and Eye’ a
ddaeth yn llysenw’r pwll.

Mae’n debyg bod Beynon’s Row wedi’i ddymchwel i wneud lle
i Bwll Rhif 2 ym mlynyddoedd cynnar y ganrif ddiwethaf.

I’r dde: Beynon’s Row gyda’r ‘Hook and Eye’ (Pwll Rhif 1)
yn y cefndir
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Os oes gennych unrhyw hen luniau o'ch pentref, neu unrhyw bentref arall ym mlaenau ein cwm, ac yn
barod i'w rhannu gyda'ch cyd-ddarllenwyr, anfonwch nhw atom.

Ar un adeg roedd Blaencwm yn fwrlwm o egni,
gyda dau bwll, siopau o bob math, Swyddfa Bost,
tafarn, ysgol gynradd, Neuadd y Glowyr a dau
gapel. O'r rhain dim ond y dafarn sydd ar ôl heddiw.

Mae'r llun yn dangos yr ysgol gynradd sydd i'w
gweld o'r lleoliad hwn yn unig oherwydd bod nifer
o dai yn Hendrewen Road hefyd wedi'u dymchwel.
Nawr mae'r ysgol wedi cau a'i datblygu'n dŷ.

I’r chwith: Hen ysgol gynradd Blaencwm

Ym 1882 ffurfiwyd Rheilffordd Rhondda a Bae Abertawe (R&SBR) i dorri monopoli Rheilffordd Taff Vale a
dociau Caerdydd. Adeiladwyd twnnel trwy Fynydd Blaengwynfi i gysylltu â Rheilffordd Rhondda a Bae
Abertawe i gludo glo i Ddociau Abertawe i'w allforio. Roedd yn fenter enfawr gyda gweithlu o 1,600 o
ddynion a mwy na 300 o dai wedi'u hadeiladu ar eu cyfer ym Mlaencwm. Cytiau pren oedd y tai hyn wedi’u
lleoli rhwng gwaelod y pentref a Phwll Tydraw ac wrth iddynt atgoffa pobl o dai Americanaidd, llysenwyd yr
ardal hon yn ‘Chicago’.

Yn 1890 agorwyd Twnnel Rhondda. Roedd yr R&SBR wedi methu â phrynu gwythiennau glo cyfagos
uwchben ac o dan y twnnel ac ymhen degawdau manteisiwyd ar y gwythiennau a dechreuodd y twnnel
ddadfeilio. Fodd bynnag, yn 3443 llath o hyd, hwn oedd y trydydd twnnel rheilffordd hiraf yng Nghymru ac
roedd yn boblogaidd gyda phobl oedd yn moyn mynd am y dydd o'r Rhondda i ymweld ag Abertawe a'r Gŵyr.

Caewyd y twnnel yn yr 80au a chladdwyd y mynediad, ond yn 2014 ffurfiwyd Cymdeithas Twnnel Rhondda
gyda’r nod tymor hir o godi arian i ailagor y twnnel fel llwybr beicio. Ym 2018, darganfuwyd gan arolygon
bod 95% o’r twnnel mewn cyflwr cystal â phan agorodd, a gallai’r twnnel gael ei ailagor o bosibl. Os bydd y
prosiect yn llwyddiannus, hwn fydd y twnnel beicio hiraf yn Ewrop a'r ail hiraf yn y byd. Gallai hyn fod yn
rhan o ddyfodol llewyrchus, nid yn unig i Flaencwm, ond i Gwm Rhondda yn fwy cyffredinol.

I’r chwith:Y twnnel pan
defnyddiwyd e.

I’r dde:Y twnnel fel y
mae heddiw.

Agorwyd Neuadd Gweithwyr Glenrhondda ym 1924 ac roedd
yn darparu llyfrgell ac ystafell ddarllen, neuadd gyhoeddus
fach, a chyfleusterau hamdden allanol: lawnt fowlio yn
arbennig.

Yn dilyn cau Pwll Glenrhondda gan y Bwrdd Glo Cenedlaethol
ym 1966, syrthiodd y Neuadd yn segur ac fe'i dymchwelwyd
yn y pen draw yn y 1970au ynghyd â'r lawnt fowlio.

Mae parc i blant bellach ar y safle.
I’ r dde: Neuadd y Glowyr



Rydyn ni i gyd yn ymwybodol o bwysigrwydd heol y
Rhigos i gyrraedd cymoedd Nedd a Chynon ac er mwyn
teithio tua'r gorllewin a'r gogledd, ond yn 1992 roedd
dyfodol y ffordd yn y fantol am fod rhannau ohoni'n
suddo. Diolch i Roger Price, Y Bont-faen, am y lluniau
sy'n dangos cyfarfod cyhoeddus a gynhaliwd ar yr hewl ei
hun, cymaint oedd pryder trigolion lleol am y dyfodol gyda
llawer o bobl top y cwm yn dibynnu arni i gyrraedd eu
gwaith ym mhwll glo'r Tŵr ac ystad ddiwydiannol Rhigos.

Fel y gwelir, roedd tyllau peryglus wedi ymddangos a
gellir cael syniad o faint un ohonynt wrth i Cyril Lewis
(chwith) a Roy Green sefyll ynddo. Bu rhaid cau'r ffordd i
drafnidiaeth ar 12 Chwefror 1992, ond trwy drugaredd, er
mawr ryddhad i bawb, llwyddwyd i'w hailagor yn y mis
Mai canlynol.

Y GLORAN 7

Atebion ar dudalen gefn

1. Beth oedd enw reslo Orig Williams?

(a) Giant Haystacks (b) El Bandito (c) Big Daddy

2. Pa flwyddyn agorwyd Mynwent Treorci?

(a) 1871 (b) 1898 (c) 1901

3. Ym mha flwyddyn bu farw'r peldroediwr enwog o'r Rhondda, Roy Paul?

(a) 2000 (b) 1998 (c) 2002

4. Beth oedd poblogaeth y Rhondda ym 1921?

(a) 162, 717 (b) 59,602 (c) 102, 229

5. Faint gostiodd Ysbyty Pentwyn i'w adeiladu yn 20'au'r Ugeinfed ganrif?

(a) £25, 000 (b) £12,000 (c) £16,000

6. Llwyddodd Wrecsam i guro'r Arsenal yn Nhrydedd Rownd Cwpan yr F.A. ym 1992. Beth oedd y sgor?

(a) 5-0 (b) 2-1 (c) 1-0

7. Dros faint o lapiau mae'r "Indy 500" yn cael ei rasio?

(a) 200 (b) 500 (c) 60

8. Pwy oedd yn gyfrifol am suddo'r pwll glo masnachol cyntaf yn y Rhondda?

(a) David Davies (b) Walter Coffin (c) John Cory

9. Pwy redodd y 100m cyflymaf yn yr Ugeinfed ganrif?

(a) Maurice Greene (b) Carl Lewis (c) Usain Bolt

10. Pa beth gyflwynodd mynachod Sistersaidd i'r Rhondda yn y Canol Oesoedd?

(a) gyrru gwartheg (b) tato (c) ffermio defaid



Ein Noddwyr
Mae’r Gloran yn
gwerthfawrogi'n fawr
gefnogaeth ein
hysbysebwyr rheolaidd a'r
cronfeydd gyferbyn.

Cronfa Wynt Treorci

[Sôn am ddylanwad y sinema arno mae Bob Eynon y mis hwn.]

Y dydd o'r blaen fe
dderbyniais i lythyr oddi
wrth KIDSOUT, elusen
sy'n trefnu tripiau i'r
sinema ar gyfer plant
tlotaf Prydain. Roedd y
llythyr yn sôn am gyffro
pob plentyn oedd yn cael
ei ddewis a sut roedd yn
edrych ymlaen at y
noson allan am fisoedd.

Mae’n drist meddwl bod
plant, ac yn enwedig y
rhai sy'n byw gyda'u
mamau mewn
cysgodfannau heb allu
mwynhau rhywbeth
cyffredin fel trip i'r
sinema gyda thwbed o
hufen iâ a photelaid fach
o lemonêd.

Doedd fy rhieni ddim yn
gyfoethog pan dyfais i
lan yn Nhynewydd yn y
pedwardegau, ond rwy'n
cofio mynd i'r sinema, i'r
Palace neu'r Gaiety,
gyda nhw o leiaf
unwaith yr wythnos.

Pan oeddwn i yn fy
arddegau roeddwn i'n
teithio ar y bws i Dreorci
i weld ffilmiau yn
neuadd Abergorci neu'r
Parc a'r Dâr ac weithiau
yn y Pavilion yn ymyl yr
orsaf.

A dweud y gwir, fe
syrthiais i mewn cariad
am y tro cyntaf mewn un
o'r sinemâu lleol, ond
dydw i ddim yn cofio pa
un. Ond dyw hynny
ddim yn bwysig. Enw'r
ferch oedd Debra Paget.
Roeddwn i'n agos iawn

ati hi; roeddwn i'n
eistedd yn rhes gyntaf y
theatr ac roedd hi'n
chwarae rhan tywysoges
ifanc ar y sgrîn o'm
blaen i. Yn yr ysgol
gynradd oeddwn i ar y
pryd ac fe arhosais i
mewn cariad â hi am
dair neu bedair blynedd
nes i fi gwrdd â Doris
Day yn y ffilm 'Calamity
Jane'.

Fe arhosais i'n ffyddlon i
'Calamity' nes i fi gwrdd
â merch dlos o'r enw Joy
mewn dawns yn

Nhreherbert - ond stori
arall yw honno.

Yn ychwanegol,
roeddwn i'n dwli ar
unrhyw actor oedd yn
chwarae rhan giangster
yn y sinema - Hmphrey
Bogart, Edward G.
Robinson, James
Cagney, George Raft.

Trwy'r ffilmiau roeddwn
yn gweld fy hun fel
Dillinger neu Baby Face
Nelson, yn cario dryll
llaw neu gwn peiriant ac
yn torri i mewn i fanciau
ac yn cael fy mrifo gan
fwledi'r heddlu.

Yn ddiweddar, fe
gollodd un o'm ffrindiau
arian o'i gyfrif banc.
Doedd neb wedi torri i
mewn i'r banc gyda gwn
gan fod y lleidr wedi
gwneud popeth ar-lein.
Ar-lein, wir! Tybed ble
mae'r rhamant wedi
mynd?

Y GLORAN 8
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[Y chweched mewn cyfres o erthyglau ble mae Johm Cullwick yn eich
helpu i olrhain hanes eich teulu]

Rwy'n falch iawn bod
cymaint wedi bod â
diddordeb yn y gyfres hon
o erthyglau. Os ydych
wedi dilyn pob erthygl ac
wedi ceisio gwneud
rhywfaint o ymchwil i ran
o'ch teulu eich hun nad
oeddech yn gwybod fawr
ddim amdani o'r blaen,
gobeithio eich bod yn ei
chael yn ddiddorol ac yn
goleuo.

Dylech erbyn hyn fod
wedi lleoli eich hynafiaid
uniongyrchol ar gyfrifiad
1841 neu 1851. Gall y
rhan fwyaf ddychwelyd i'r
amser hwnnw drwy
ddefnyddio'r 3 safle di-dâl
yr wyf wedi'u hawgrymu
– ‘FreeBMD’, ‘Family
Search’ a ‘Genuki’.

Cyn 1841 mae'n llawer
anoddach, ac mae angen i
chi feddwl y tu allan i'r
bocs yn aml iawn.
Rhoddaf 3 ffordd syml a
chost-effeithiol iawn ichi
y gallwch ymchwilio'n
ddyfnach i'ch gwreiddiau
yn yr erthyglau nesa:-

1. Cofnodion Plwyf
Thrawsgrifiadau'r Esgob

2. Cofnodion crefyddol
nad ydynt yn cydymffurfio
(capeli o bob enwad) ac

3. Arysgrifau Cofebau
(Monumental Insciptions)

Heriau ymchil cyn 1841

Ydy, mae’n anodd yn aml
i ymchwilio eich achau
cyn 1841. Ond yn
ddiddorol iawn yn aml
iawn. Dyma enghraifft o

un o'r llinellau yr wyf
wedi'i dilyn yn lleol o
fewn plwyf Peterstone-
super-Montem (Llanbedr-
y-Mynydd neu
‘Llanbad’). I'r rheini
ohonoch sydd wedi
cerdded i fyny Garth
Maelwg yno - o Gilfach
Goch (y ‘Griffin’) neu o
bentrefi Ynysmaerdy neu
Llanharan - i eglwys
blwyf hynafol ac
adfeiliedig San Pedr,
mae'n syndod bod
cynulleidfa yn ymgasglu
yno erioed -does dim ond
defaid heddiw.

Os ydych wedi ymweld
â'r adfeilion eglwysig
hynny, mae'n debyg y
byddwch hefyd yn
ymwybodol, tua milltir i'r
dwyrain o'r eglwys ar hyd
llwybr yr hen porthmyn,
fod rhai creigiau uwchben
y llwybr gyda'r geiriau
cerfiedig 'Duw Cariad
Yw' yn ymrddangos i’r

cerddwyr a'r beicwyr sy'n
pasio heibio.

Roedd y ffermwr a
gerfiodd y geiriau hynny
tua 1845 yn ffermio'r tir
lle'r oedd y creigiau (a
elwir yn 'Cariad Rocks'
neu 'Caer Rocks' yn yr
iaith Saesneg ond Craig
Fatha (‘Mathew’s Rock)
yn iaith y nefoedd. Dyn
o’r enw Thomas Rees
(1782-1860), ac roedd
‘Craig Fatha’ yn enw ei
fferm hefyd.

Y stori pam y treuliodd
Thomas oriau ar ôl oriau

yn cerfio'r geiriau hynny
yn ddwfn yn y Graig yn
ddiddorol iawn a dim ond
yn rhannol hysbys i
haneswyr lleol yn ardal
Llantrisant a Llanharan.
Roedd Thomas yn hen
hen hen daid (Tad-cu
mawr x3) fy ngwraig
Bethan - a nain Bethan
oedd Edith Rees (1885-

1918) a anwyd ar Fferm
Penrhys Uchaf (ger y
Clwb Golff) ym 1885.

Thomas Rees Craig Fatha,
felly, oedd hendaid Edith
- a daeth i Fferm Craig
Fatha fel tenant i deulu'r
Samuels o Dresimon
(Bonvilston) yn y 1810au.
Roedd yn dod o Langrallo
(Coychurch) yn wreiddiol
ac roedd yn un o
sylfaenwyr Capel
Annibynnol Bethlehem yn
Llanharan, a oedd filltir i'r
de o'i fferm.

Roedd ei ferch ieuengaf
Margaret (1822-1890) yn
dioddef o glefyd y pla
gwyn (T.B. neu
‘consumption’) yn ei 20au
– fel arfer clefyd angheuol
bryd hynny. Cerddodd
hen Thomas Rees a’i
ferch Margaret o'u fferm
bob dydd i Graig Fatha ac
eistedd yno a gweddïo a
gweddïo – ddydd ar ôl
dydd, glaw neu heulwen.

Yn y pen draw
dechreuodd Margaret
wella, a dychwelyd i
iechyd llawn. Roedd yn
wyrth Duw yn ôl Thomas,
a theimlodd Thomas mai
ei ddyletswydd ef oedd
dweud wrth bawb ar
lwybr y porthmyn (yr un
llwybr a Ffordd y
Cisterciaid a’r
‘Ridgeway’) pa mor wych
oedd eu Duw. Cafodd ei
gerfio tua 1845-1850 ac
mae'n dal yn eglur hyd
heddiw.

Terfynaf drwy rannu dwy
eitem gyda chi. Yn

Adfail Eglwys San Pedr

'Duw
Cariad Yw'

wedi’i
gerfio i
mewn i'r
creigiau
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gyntaf, pos neu enigma
sydd wedi'i roi imi na
allaf ei ddatrys. Ac yn
ail, hanes teuluol byr o
deulu cerddorol ac
adnabyddus gyda
chysylltiad â'r Rhondda
Uchaf.

Yn gyntaf, yr enigma.
Yr hynafiad neu cyn-dad
oedd William Davies
(1829-?) a aned yn
Llansawel, Sir
Gaerfyrddin. Ef oedd
unig fab i James Davies
neu David (c1795-1833),
clerc y plwyf a'i wraig
Tabitha nee Morgan
(c1791-1860). Mae
angen i ni ddod o hyd i
gofnod priodas James
Davies a Tabitha tua 1827
a rhieni James Davies.
Efallai mai un o'r tasgau
anoddaf a gefais erioed,
ac efallai y bydd unrhyw
awgrymiadau y gall
darllenwyr y Gloran eu
rhoi i mi yn achosi’r
foment ‘Eureka’ sydd ei
angen arnom.

Mae'r pwyntiau gludiog a
sticlyd hyn yn
rhwystredig iawn. Os
gwelwch unrhyw gliwiau,
plîs anfonwch e-bost ataf.
Ymddengys fod James
Davies wedi cael ei
addysgu a chredaf fod
ganddo rywfaint o arian y
byddai wedi'i adael mewn
ewyllys i'w wraig Tabitha
a'i fachgen bach William
Davies pan fu farw ym
1833.

Yn ail, stori ddiddorol o
3 cenhedlaeth o deulu.
Pan oeddwn yn byw yn
Harrow-ar-y-Bryn yn
Middlesex ar ddechrau'r
1970au, mynychais gapel
Cymraeg yno a'r mwyaf
amlwg o'r bobl ifanc yno
oedd yr organydd – dyn
ifanc o'r enw Owain. Nid
oedd gennyf syniad o'i
gyfenw, ond fe'i
nabyddais fo rai
blynyddoedd yn
ddiweddarach ar y teledu.
Owain Arwel Hughes
ydoedd a chredaf ei fod ef
a'i deulu yn dal i fyw
heddiw yn Harrow-ar-y-
Bryn.

Ganwyd Owain yn Nhon
Pentre, yn 1942 (efallai
ym Mharc Dinam lle
mae'r crachach yn byw
heddiw). Roedd yn fab i
Arwel Hughes, enw
enwog arall ym myd
cerddoriaeth. "Fel tad, fel
mab" dywedaf yn aml
wrth y Cynghorydd
Geraint Davies - sy'n
arwain mor effeithiol yn
Siambr y Cyngor â'i dad
nodedig, John Haydn
Davies, pan roedd o’n
arwain Côr Meibion
Treorci.

Felly, mae'n rhaid bod
teulu Hughes yn bwysig y
bobl bach, meddyliais.
Fodd bynnag, rwyf
newydd weld Arwel
Hughes ar gyfrifiad 1911
yn Rhosllanerchrugoch
(cymuned lofaol ger
Wrecsam). Roedd yn un
flwydd oed ar y pryd a'r

ieuengaf o 9 o blant.
Roedd ef, ei rieni a'i
frodyr a'i chwiorydd i gyd
yn byw mewn tŷ teras '2 i
fyny, 2 i lawr' –
cyfanswm o 11 ohonynt
yn yr un ty teras!!
Ganwyd ei dad, William
Hughes, taid Owain
Arwel Hughes, glowr 43
oed ym 1911, yn y Rhos.
Byddai Arwel wedi byw
bywyd gwahanol iawn yn
y 1940au yng
Nghaerdydd a Thon
Pentre pan fu'n gweithio
i'r BBC i'r bywyd yr oedd
ei dad wedi byw yn
Rhosllanerchrugoch, siwr
o fod.

Ac mae Owain Arwel
Hughes wedi byw bywyd
eithaf cyfforddus yn un
o'r cyfeiriadau smart a
crachfonheddig yn
Middlesex ers hanner
canrif erbyn hyn mae'n
debyg. Sut y gall teulu
sydd â thalent ac
uchelgais symud ymlaen
o fewn dim ond dwy
genhedlaeth!! Da iawn
nhw!

Yn yr erthygl nesaf,
byddwn yn edrych ar
gofnodion yr
Anghydffurfwyr (the
‘Non-Conformists’).
Mae'n ymddangos bod
pawb wedi bod yn
grefyddol i ryw raddau yn
ystod y cyfnod hwn
(1800-1837), ac fel arfer
yn weddol sefydlog gan
ei fod yn economi
amaethyddol a thalwyd
unrhyw arian i leddfu

tlodi (‘poor relief’ a
budd-daliadau eraill) gan
y plwyf. Nid Llywodraeth
San Steffan, Senedd
Cymru neu Gyngor Rh C
T – felly roedd yn well i
lawer o’r boblogaeth aros
yn eu pentrefi lleol o'r
crud i'r bedd.

Cawn hefyd olwg chwim
ar gofnodion plwyf
Eglwys Loegr yng
Nghymru, neu'r Eglwys
yng Nghymru, fel y daeth
yn hysbys. Hwn oedd y
lle 'parchus' a 'swyddogol'
o hyd, ym meddyliau
pobl ar gyfer ‘hatchings,
matchings and
despatchings’
(genedigaethau,
priodasau a
marwolaethau). Felly
defnyddiwyd eglwysi yn
aml gan y rhai a oedd yn
mynd i'r capel yn ystod y
cyfnod hwn. Ond erbyn
dechrau Oes Victoria,
roedd capeli fel Libanus
yng Nghwmsaerbren a
Bethlehem yn Llanharan
yn cael eu bedyddiadau,
eu priodasau a'u
gwasanaethau angladdol
eu hunain – weithiau
wedi'u stampio yn eglwys
y plwyf hefyd – i wneud
yn hollol siwr roedd y
sermoni yn ‘addas’neu
dderbyniol i Dduw.

Hwyl am y tro, gyfeillion.
Ebost
cullwickgrem@yahoo.co
m (Saesneg neu
Cymraeg)
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Ychydig wythnosau yn ol,
ffrwydrodd miliynau o
dunelli o nwy hynod boeth
ar wyneb yr haul ac yna
saethodd 90 miliwn o
filltiroedd tuag at ein
planed.

Fel y mae pethau'n mynd yn
y gofod, doedd y ffrwydrad
ddim yn un mor rymus a
hynny, ond pan darodd
maes magnetig y Ddaear,
cychwynodd y storm
geomagnetig fwyaf am
flynyddoedd.

Er go brin y sylwoch, mae
digwyddiad o'r math yn
gallu golygu llawer o
drafferth i ni. Mae'r tonnau
geomagnetig hyn yn medru
difetha rhwydweithiau ynni,
atal y rhyngrwyd, blocio
signalau radio, a bwrw
lloerennau angenrheidiol
o'u cylchdroeon cywir.
Gyda'n byd wedi dod yn

fwyfwy dibynnol ar
dechnoleg er mwyn cynnal
pob dim, mae'r bygythiad o
anhrefn felly’n fawr.

Dyma rai pethau sydd wedi
digwydd hyd yn hyn. Yn
2015 achosodd storm solar i
systemau GPS fethu yn Ne
Ddwyrain yr UDA.
Dychmygwch effaith hynny
gyda ni ar drothwy'r
defnydd o geir sy'n gyrru'u
hunain!

Hefyd ym mis Mawrth
1989, achosodd storm solar
uwchben Quebec i'r holl

ardal golli pwer am 9 awr.

Y storm fwyaf a gofnodwyd
hyd yn hyn oedd ym 1859,
sef y “Digwyddiad
Carrington" lle
trydaneiddiwyd llinellau
telegraff a rhoi siociau
trydan i telegraffyddion, yn
ogystal a rhoi swyddfeydd
ar dan yn yr UDA ac yn
Ewrop.

Pe bai storm o'r maint hyn
yn taro eto, bydde miliynau
os nad biliynau o bobl yn
colli pwer. Yn ôl un papur
a ymddangosodd yng

nghyhoeddiad yr
"American Geophysical
Union" yn 2017, bydd
colledion economaidd
posibl o $41.5 biliwn y
dydd!

Mae ymdrechion yn cael eu
gwneud i geisio datblygu
technoleg i ragweld
stormydd solar. Ond
gwendid y systemau
arfaethiedig hyn yw dim
ond rhybudd o rhwng 60-90
munud sy'n bosibl.

Bellach mae tywydd “Y
Gofod" yn cael ei gymryd o
ddifrif, oherwydd cyn hyn,
yn ôl y gwybodysion, pe
baech chi'n codi hyn fel risg
posibl, bydde pobl yn
tueddu i chwerthin am eich
pen! Ond mae’n berygl go
iawn a gobeithio na welwn
y fath ddinistr sy’n bosibl o
ganlyniad i’r grymoedd
enfawr, naturiol hyn!

Clywsom, yn ddyddiol bron
gan y wasg, y radio, y
teledu a'r cyfryngau
cymdeithasol fod Covid
wedi costio'n ddrud i
ddiwydiant a masnach. I
raddau helaeth, roedd yr
atebion i'r broblem hon yn
nwylo'r Canghellor, Rishi
Sumak ac er i'r clefyd
achosi i lawer o weithwyr
cyffredin golli eu swyddi a
pheri i lawer o gwmniau
fynd i'r wal, cafodd Sumak
ei ganmol yn haeddiannol
am ei ymdrechion i achub
yr economi. Oherwydd
pwysigrwydd canolog yr
economi i fywydau pob un
ohonom, cafodd rhai eraill

o sgil effeithiau eraill y pla
lai o sylw. Un o'r rhain
oedd yr effaith gafodd ar
ein bywyd cymdeithasol.

Mae unrhyw haint yn
sicrhau ei bod yn anodd i
bobol gwrdd â'i gilydd ac
mae llawer o'r
gweithgareddau sy'n rhoi
blas ar fyw yn dioddef yn
syth. Aeth misoedd heibio
heb inni allu ymweld â'n
ffrindiau ac aelodau o'r
teulu a pharodd hynny ofid
a loes i lawer, yn enwedig y
rheini oedd â pherthnasau
mewn cartrefi gofal neu
ysbytai. Rydym yn lwcus
yn y Rhondda fod gennym

bob math o gymdeithasau a
gweithgareddau i'n difyrru,
ond megis dros nos, daeth y
cwbl i ben. Caeodd y
tafarnau a'r clybiau, y
capeli a'r eglwysi. Daeth yn
amhosibl i gorau a bandiau
gwrdd i ymarfer ac roedd
drysau sinemâu a theatrau
dan glo. Am y tro cyntaf ers
y chwedegau, ni
chynhaliwyd cyfarfodydd y
Gymdeithas Gymraeg yn yr
ardal hon a rhwystrwyd
aelodau ifanc gweithgar
Aelwyd Cwm Rhondda
rhag cynnal cyfarfodydd.
Ar raddfa genedlaethol, bu
raid canslo'r Eisteddfod
Genedlaethol, Eisteddfod

Llangollen a Sioe Fawr
Llanelwedd a doedd dim
modd gweld gemau rygbi a
phêl-droed proffesiynol.
Dioddefodd clybiau
chwaraeon lleol yn yr un
modd - clybiau rygbi
Treherbert, Treorci ac
Ystrad, a thimau pêl-droed
fel Ton Pentre a
Blaenrhondda ynghyd â
thimau criced yr ardal. Ers
blwyddyn a mwy, does neb
wedi defnyddio ein caeau
chwarae.

Rhaid cydymdeimlo'n
arbennig â'n pobol ifanc
sydd wedi dioddef yn fawr
ar adeg ffurfiannol yn eu
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1. (b) El Bandito

4. (a) 162

7. (a) 200

2. (a) 1871

5. (c) £16, 000

8. (b) Walter Coffin

10. (c) ffermio defaid

3. (c) 2002

6. (b) 2-1

9. (a) Maurice Greene

PARHAD o’r dudalen flaen

ble cafon ni groeso cynnes
gan y perchenogion
hwylus, Matt a Glenn.
Gorau oll oedd cael siarad
Cymraeg â Glenn.

Ymwelon ni â sawl tŷ o
gwmpas ardal Treorci a
chafon groeso tyner gan
Jac o’r ‘High Street
Social’, Treorci, Annette
Evans o’r siop ffrwythau a
llysiau, Debora Evans o’r
siop trîn gwallt ‘Deb-n-
Hair’, Tynewydd ac
amryw o gymeriadau hael
eraill o’r gymuned. Yn y
pen draw penderfynom ar
dŷ yn mhentref
Tynewydd, o fewn
cyffyrddiad a’r mynydd
atyniadol, gwastad, Pen-
Pych. Roeddwn wedi
glanio!

Nid oedd y pellter o’r
Brifddinas yn Nghaerdydd
yn broblem i mi am fy
mod wedi hen arfer â
gorfod teithio i wahanol
ardaloedd dros y

blynyddoedd ar gyfer fy
ngyrfa actio a
pherfformio. Darganfydd -
ais fod ‘Zip World’ (Byd
Zip) yn
bwriadu
sefydlu ar
safle hen
bwll glo'r
Tŵr yn
Rhigos, ger
Hirwaun ar
ddechrau
2020 cyn i’r
pandemig
dorri allan.
Cafodd ei
hysbysebu
ar Facebook.
Pan welais eu bod nhw’n
chwilio am bobol i
weithio mewn sawl maes,
roeddwn wrth fy modd.

Roedd hi’n dipyn o beth
bod yna fenter mor
gyffrous yn dod i’n hardal
ni, a gwell fyth yn cynnig
cyfleoedd gwaith i bobol y

Rhondda. Y cynnig
wnaeth fy nghynhyrfu
fwyaf oedd yr un fel
hyfforddwr ar y Zip.

Ymgeisiaus
ar frys am yr
oeddwn, nid
yn unig yn
awyddus am
fenter heriol
newydd yn
fy mywyd
ond hefyd i
gael
gweithio ar
safle
hanesyddol
hudolus a
glymai

pobol o’r gorffennol a'r
presennol gyda’i gilydd.
Roedd hi hefyd o fantais
gallu gweithio yn lleol,
law yn llaw gyda’m
gwaith actio. Yna, torrodd
y pandemig allan, a dyna
oedd saib ar fy
mreuddwyd innau a sawl

un arall oedd wedi
ymgeisio. Adeg y
pandemig mi oeddwn o
leiaf yn ffodus i allu
parhau i weithio fel artist
lleisiol o’m cartref, oedd
yn yn fendith! Ond pan
ddaeth yr agoriad unwaith
eto i ymgeisio i weithio
fel hyfforddwr ar y Zip
ddechrau’r flwyddyn
2021, mentrais amdano yn
syth.

Roeddwn wedi hen flino
ar fod gartref ac yn barod
am antur gwahanol!
Agorodd y drysau i’r
cyhoedd ar y 26ain o
Ebrill, 2021 ac mae’r
cyffro wedi bod yn llethol.
Parhaf i fwynhau gweithio
ar y Zip, yn croesawu
pobol o bob math ac
oedran, boed lleol a thu
hwnt i’r ffîn i ymrwymo
mewn antur
bythgofiadwy!

Heledd yn barod i brofi
gwefr y Zip

“Wela’i chi ar y Zip!”

bywydau wrth golli'r cyfle i
ymarfer y campau hyn yn
ogystal â cholli'r cyfle i
gyfranogi o gyrsiau addysg
normal.

Oherwydd llwyddiant y
cynllun brechu, yn

enwedig yma yng
Nghymru, rhaid gobeithio
y byddwn yn osgoi trydedd
ton o Covid a gweld bywyd
mwy normal yn
dychwelyd. Does dim
llawer o ddaioni wedi

deillio o'r Pla, ond efallai ei
fod wedi ein hatgoffa o'n
dyled i'r bywyd
diwylliannol cyfoethog
rydym i gyd wedi gweld ei
eiasiau gymaint yn ystod y
misoedd diwethaf. Y

gobaith yw yr awn ni ati i
ailddechrau'r holl
weithgareddau hyn yn fuan
gan sylweddoli mor bwysig
ydynt i'n hiechyd
meddyliol a chorfforol.


