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PECYN ADNODDAU ADDYSG CYFNOD ALLWEDDOL 2

PEN-Y-BONT AR OGWR 
ADEG Y RHYFEL



Nodyn i athrawon:
Yn ystod gwanwyn 2017, rhoddwyd arian grant i Gyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr 
gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri i ddatblygu prosiect yng Nghanol Tref Pen-y-bont ar 
Ogwr i goffau’r rhan a chwaraewyd gan Ben-y-bont ar Ogwr yn yr Ail Ryfel Byd. Mae’r 
prosiect yn cynnwys nifer o weithgareddau addysg a chyfranogiad ar gyfer aelodau’r 
gymuned ac ysgolion, a fydd yn arwain at ddatblygu rhodfa dreftadaeth wedi’i chefnogi 
gan adnoddau digidol yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr.

Bydd y rhodfa dreftadaeth yn nodwedd barhaol, yn cofnodi, dathlu ac yn addysgu 
trigolion lleol, ymwelwyr a thwristiaid am ran Pen-y-bont ar Ogwr yn yr Ail Ryfel Byd. 

Roedd Pen-y-bont ar Ogwr wedi chwarae rhan arwyddocaol iawn yn yr Ail Ryfel 
Byd, ac yn 2017-18 cynhaliodd Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr brosiect treftadaeth 
12 mis i roi rhywfaint o’r dreftadaeth hon ar gof a chadw.  Mae’r prosiect, o’r enw 
Pen-y-bont ar Ogwr adeg y Rhyfel, yn canolbwyntio’n arbennig ar 4 agwedd ar y 
dreftadaeth leol:

 

FFATRI ARFAU’R GORON 
Located at both Brackla and Waterton      

ISLAND FARM
Hen wersyll carcharorion rhyfel

RAF STORMY DOWN
Maes awyr adeg y Rhyfel

HMS URGE 
Llong danfor a ariannwyd  

gan bobl Pen-y-bont ar Ogwr.

Bwriad pecyn dysgu Pen-y-bont ar Ogwr adeg y Rhyfel yw ategu yn hytrach 
na disodli cynlluniau gwaith presennol sy’n ymdrin ag agweddau ar yr Ail Ryfel 
Byd yn CA2. Nid yw’r pecyn dysgu yn ceisio esbonio achosion, prif ddigwyddiadau 
na chanlyniadau’r Ail Ryfel Byd, ond yn hytrach, mae’n cynnig cyd-destun lleol 
perthnasol i’r astudiaethau hyn ac yn codi ymwybyddiaeth o gyfraniad sylweddol 
Pen-y-bont ar Ogwr at ymdrechion y rhyfel.

Mae’r gweithgareddau a’r wybodaeth yn y pecyn dysgu wedi’u cynllunio i gael 
eu haddasu a’u gwahaniaethu i fod yn addas i’ch disgyblion a gellir eu hategu gan 
adnoddau eraill Pen-y-bont ar Ogwr adeg y Rhyfel fel gwefan y prosiect a’r Llwybr 
Treftadaeth yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae’r pecyn dysgu wedi’i ysgrifennu gan Molly-May Cook, myfyrwraig hanes yn 
Ysgol Gyfun Bryntirion ynghyd â’i hathro hanes, Mr Andrew Shell.

I gael rhagor o wybodaeth am Ben-y-bont ar Ogwr adeg y rhyfel, ewch i’r 
wefan sy’n cynnwys llawer o ddolenni ac adnoddau i chi eu defnyddio  
www.wartimebridgend.com. 
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Rhyfel Diarbed
Er bod yr Ail Ryfel Byd yn enwog am i filwyr o Brydain ymladd mewn 
gwledydd tramor fel Ffrainc, nid milwyr, morwyr a’r awyrlu yn unig 
fu’n rhan o’r rhyfel. Roedd gan y bobl ’nôl adref ym Mhen-y-bont ar 
Ogwr ran bwysig i’w chwarae hefyd, ac fe wnaeth y rhyfel effeithio’n 
fawr iawn arnyn nhw. Yr enw ar hwn oedd ‘rhyfel diarbed’. Felly pa 
effaith gafodd y rhyfel ar y bobl gyffredin ym Mhen-y-bont ar Ogwr?

Ceisiodd yr Almaenwyr atal cyflenwadau bwyd a nwyddau 
eraill rhag cyrraedd Prydain drwy suddo’r llongau a oedd yn 
eu cludo. Felly, ym 1940, cyflwynodd y llywodraeth y system 
ddogni. Roedd hyn yn golygu bod gan bob person yr hawl i 
gael dogn wythnosol benodol o danwydd, dillad a rhai mathau 
o fwyd. Anogodd y llywodraeth y bobl hefyd i dyfu eu bwyd eu 
hunain yn eu gerddi neu mewn rhandiroedd. Y slogan ar gyfer 
yr ymgyrch hon oedd ‘Dig for Victory’.

Pan ddechreuodd y rhyfel, roedd pawb yn disgwyl cael eu bomio o’r awyr – felly fe 
wnaethon nhw baratoi ar gyfer hyn. Adeiladodd llawer o bobl ym Mhen-y-bont ar Ogwr 
lochesi Anderson yn eu gardd gefn.

Ym mis Mai 1940, anogodd y llywodraeth bob dyn rhwng 17 a 65 oed nad oedden 
nhw’n ymladd yn barod, i ymuno â’r ‘Gwarchodlu Cartref’. Gwaith y dynion hyn oedd 
paratoi eu hardaloedd lleol ar gyfer ymosodiadau. Nid oedd llawer o’r dynion hyn 
yn cael ymuno â’r fyddin oherwydd bod eu swyddi yn angenrheidiol i gadw’r wlad – 
athrawon, ffermwyr, bancwyr, gweithwyr rheilffordd, ac ati. Roedd dynion eraill yn rhy 
hen neu roedd ganddynt broblemau iechyd. Roedd dyn lleol o’r enw Gordon Carpenter 
wedi’i anafu wrth ymladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf, felly daeth ef yn rhan o Warchodlu 
Cartref Pen-y-bont ar Ogwr.

Dosbarthodd y llywodraeth fygydau nwy i ddinasyddion i’w 
gwarchod rhag bomiau nwy.

Tua diwedd 1940, dechreuodd bomwyr Almaenig fomio 
dinasoedd mwyaf Prydain. Yr enw ar hyn oedd y ‘Blitz’. 
Llundain gafodd yr ergyd fwyaf, ond cafodd Abertawe a 
Chaerdydd eu bomio’n wael hefyd. Ni chafodd Pen-y-bont 
ar Ogwr ei fomio’n ddifrifol ond roedd y bobl yn byw mewn 
ofn o wybod bod y dref yn darged oherwydd y ffatri arfau. Roedd Pen-y-bont ar Ogwr 
hefyd yn beryglus o agos i Abertawe. Aeth un bomiwr Almaeneg ar goll ac fe ollyngodd 
ei fomiau yn y caeau rhwng Trelales a Merthyr Mawr!

Yn amlwg roedd llysiau a ffrwythau yn brin iawn ac fe wnaeth 
llawer o'r tadau ddefnyddio lleiniau i dyfu eu cynnyrch eu hunain 
i wneud yn iawn am y diffyg. Nid oedd bananas yn y siopau - welais i ddim un tan i ferch 
ddod ag un i'r ysgol ym 1944. Erbyn yr amser i ni gyd ei ddal yn ein dwylo, nid oedd yn 
ffit i'w fwyta!
Enw: Howard Lewis   Oed ar y pryd: 5-10 oed (bachgen ysgol)
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Gwaith y Gwardeiniaid Cyrch Awyr (ARP) oedd patrolio’r strydoedd gyda’r nos i sicrhau 
nad oedd unrhyw oleuni i’w gweld a helpu yn ystod cyrch awyr. Roedd y rhan fwyaf yn 
wirfoddolwyr rhan-amser a oedd yn gweithio mewn swyddi arferol yn ystod y dydd.

Rhoddodd pobl lenni trwchus ar y ffenestri i atal golau rhag dangos gyda’r nos pan oedd 
bomwyr yn chwilio am dargedau. Cafodd goleuadau stryd eu diffodd, felly roedd trefi yn 
dywyll iawn, a rhoddwyd tâp ar ffenestri i atal darnau o wydr rhag anafu unrhyw un pe 
bai bom yn ffrwydro gerllaw.

Roedd y llywodraeth yn poeni y byddai dinasoedd mawr Prydain yn dargedau ar gyfer 
bomiau’r Almaen. Felly cafodd plant ysgol (ac athrawon, pobl anabl, menywod beichiog 
a menywod â phlant o dan 5 oed) eu symud i ardaloedd cefn gwlad mwy diogel. Roedd 
Pen-y-bont ar Ogwr yn dref fach ond ni ddaeth llawer o blant ffo yno oherwydd bod y 
dref yn darged posibl. Roedd y pentrefi cefn gwlad cyfagos, fodd bynnag, yn ddelfrydol 
ar gyfer y ffoaduriaid.

1. Graddiwch yr effeithiau hyn ar fywydau pobl yn nhrefn pa mor fawr oedd y 
newid. Ceisiwch esbonio pa newidiadau oedd y rhai mwyaf ym Mhen-y-bont 
ar Ogwr, yn hytrach nag mewn dinas fawr fel Abertawe.

2. Defnyddiwch y rhyngrwyd i chwilio am luniau neu ewch ati i ddarlunio eich 
lluniau eich hun i greu darlun o’ch stryd yn ystod y rhyfel diarbed. Labelwch 
y darlun gan esbonio beth sy’n wahanol rhwng yr adeg honno a heddiw.

3. Sut byddai eich dosbarth wedi paratoi ar gyfer rhyfel diarbed? Crëwch gynllun 
cyn cynnwys yr hyn y byddai’n rhaid i chi ei wneud. Pethau i’w hystyried:

• Tâp ar y ffenestri

• Tyfu llysiau

• Wardeiniaid Cyrch Awyr

• Llenni a goleuadau

• Llochesi

Os ydych yn teimlo’n fentrus, efallai y gallech chi wneud y pethau hyn go iawn!

Tasgau

Llyfr cardiau sigaréts ARP 
a sbectol

Chwiban a bathodynARP ClochSeiren Cranc Llaw  
ar gyfer Cylch Awyr 

• Ai’r ‘Rhyfel Diarbed’ oedd cyfraniad mwyaf Pen-y-bont ar Ogwr at yr Ail Ryfel Byd?

• Rhowch sgôr allan o ddeg i’r ‘Rhyfel Diarbed’ o ran pa mor bwysig ydoedd yn eich 
barn chi.



Ffatri Ordnans Brenhinol 
Pen-y-bont ar Ogwr

Roedd Prydain wedi’i threfnu mewn ffordd na 
welwyd erioed o’r blaen yn ystod yr Ail Ryfel 
Byd. Roedd gan y llywodraeth y pŵer i symud 
pobl i unrhyw swydd y teimlwyd ei bod yn 
angenrheidiol er mwyn helpu i ennill y rhyfel. 
Roedd miliynau o fenywod yn gweithio mewn 
ffatrïoedd arfau, ar ffermydd, ac ar safleoedd y 
fyddin, y llynges a’r awyrlu. Cafodd menywod 
sengl eu gorfodi i weithio, ond nid menywod 

priod. Fodd bynnag, penderfynodd llawer ohonyn nhw weithio beth 
bynnag, yn ogystal â gofalu am eu teuluoedd. Ffatri Ordnans Brenhinol 
Pen-y-bont ar Ogwr, yn wir, oedd y ffatri arfau fwyaf yn y wlad.

Dewiswyd Pen-y-bont ar Ogwr am dri phrif reswm:

• Roedd yn bell o’r ardaloedd mwyaf agored i fomiau’r gelyn yn ne a dwyrain Lloegr

• Roedd llawer o bobl ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn ddi-waith ac yn barod i weithio 
ar y pryd

• Roedd Pen-y-bont ar Ogwr yn agos i dri phorthladd mawr (Caerdydd, Abertawe, 
Y Barri), ac yn agos at feysydd glo anferth de Cymru i gyflenwi pŵer ac i Bort 
Talbot i gyflenwi dur

Ym mis Ebrill 1936, prynwyd 900 acr o dir yn Nhre-dŵr. 
Roedd y safle a gafodd ei ddewis yn dir fferm wrth ymyl 
Prif Linell Rheilffordd Great Western De Cymru. Roedd 
wedi’i leoli ar fawndir, ac yn ôl chwedl leol, roedd niwl 
yn gorchuddio’r ardal er mwyn ei diogelu rhag y bomiau. 
Prynwyd mwy o dir ym Mracla, a arweiniodd at ddatblygu 
Ffatri Ordnans Brenhinol 53.

At ei gilydd, roedd Ffatri Ordnans Brenhinol Pen-y-bont 
ar Ogwr yn cynnwys dros 1,000 o adeiladau, ac yn defnyddio 60 milltir o ffyrdd. Roedd 
twneli storio arfau dan y ddaear, roedd yn lle anferth! Erbyn 1940, roedd dros 32,000 
o bobl yn gweithio yn y ffatri, y ffatri fwyaf yn y wlad. Roedd bron i hanner y ffrwydron 
ar gyfer y Llynges Frenhinol, gan gynnwys bwledi ar gyfer gynau ysgafn, mwg, signalau a 
sieliau trwm. Cafodd y Fyddin arfau canolig, arfau dymchwel, mwg, arfau mortar, rocedi a 
grenadau. Cafodd yr Awyrlu Brenhinol fomiau a thanwyr hefyd.

Peidiodd Ffatri Ordnans Brenhinol Pen-
y-bont ar Ogwr gynhyrchu ym 1945 
oherwydd bod y rhyfel wedi’i ennill. 
Cafodd llawer o’r adeiladau eu dymchwel 
a safle Ystad Ddiwydiannol Pen-y-bont ar 
Ogwr ydyw erbyn hyn. Pencadlys Heddlu 
De Cymru yw’r hen adeiladau gweinyddu 
erbyn hyn.

‘Roedd hi'n gweithio yn ROF Pen-y-bont ar 
Ogwr, gan deithio o Gastell-nedd. Roedd 
hi'n siarad Cymraeg ac roedd ei brodyr yn 
ffotograffwyr. Fe drodd ei gwallt yn felyn 
oherwydd y gwaith. 
Enw: Sadie Evans    Oed ar y pryd: yn ei 20iau

Cratiau Ffrwydron Rhyfel ROF 
Pen-y-bont ar Ogwr
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Ansawdd
Metel – roedd gwaith y menywod yn well 
na gwaith y dynion

Gwneud Bwledi – roedd gwaith y 
menywod cystal â gwaith y dynion

Gwneud sieliau – roedd gwaith y 
menywod yn waeth na gwaith y dynion

Nifer
Metel – roedd y menywod yn cynhyrchu 
cymaint â’r dynion

Gwneud Bwledi – roedd y menywod yn 
cynhyrchu mwy na’r dynion

Shell making – women’s production 
behind men’s

Ffynhonnell: Cymharu ansawdd ac allbwn dynion a menywod

1. Mae rhai pobl yn dweud mai un rheswm mawr pam yr enillodd Prydain y 
rhyfel oedd am fod menywod yn gweithio yn Ffatri Ordnans Brenhinol Pen-y-
bont ar Ogwr. Pa dystiolaeth sydd yn yr wybodaeth i gefnogi’r syniad hwn?

2. Cyn yr Ail Ryfel Byd, roedd llawer iawn o fenywod na chawsant eu trin yn 
gyfartal yn y gwaith. Nid oedd pobl yn meddwl bod menywod yn gweithio 
cystal â dynion. Sut y gwnaeth menywod Pen-y-bont ar Ogwr helpu i newid 
meddyliau pobl? Defnyddiwch y Ffynhonnell i’ch helpu.

3. Defnyddiwch y pedwar poster propaganda a gafodd eu defnyddio i berswadio 
menywod i weithio mewn ffatrïoedd fel Ffatri Ordnans Brenhinol Pen-y-bont 
ar Ogwr er mwyn llenwi’r tabl am ba mor effeithiol oedden nhw.

4. Lluniwch eich poster propaganda eich hun yn annog menywod Pen-y-bont ar 
Ogwr i weithio yn Ffatri Ordnans Brenhinol Pen-y-bont ar Ogwr. Peidiwch â 
chopïo’r pedwar yr ydych chi wedi’u gweld yn barod!

Tasgau

• Ai Ffatri Ordnans Brenhinol Pen-y-bont ar Ogwr oedd cyfraniad mwyaf Pen-y-bont 
ar Ogwr at yr Ail Ryfel Byd?

• Rhowch sgôr allan o ddeg i Ffatri Ordnans Brenhinol Pen-y-bont ar Ogwr o ran pa 
mor bwysig ydoedd yn eich barn chi.

Poster Propaganda
Beth yw‘r neges?   Pa fanylion sy‘n dangos mai propaganda ydyw? 

A fyddai‘n eich perswadio chi i weithio?



HMS Urge
Roedd Prydain yn dioddef dirwasgiad economaidd cyn yr Ail Ryfel 
Byd, felly nid oedd gan y wlad lawer iawn o arian. Yn wir, roedd 
Prydain wedi ceisio osgoi rhyfel â’r Almaen gan nad oedd yn credu ei 
bod yn barod amdano! Felly pan ddechreuodd y rhyfel, bu’n rhaid i’r 
llywodraeth ofyn i’w phobl am arian i’w helpu. Hyn oedd dechrau’r 
stori anhygoel am sut y llwyddodd cymuned fach yng Nghymru i 
chwalu pob disgwyliad drwy roi llong danfor i Brydain, yr HMS Urge.

Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, cafwyd menter genedlaethol i gael bondiau rhyfel. Ledled 
Prydain, codwyd £955 miliwn yn ystod Wythnos Llongau Rhyfel 1941, a chyfrannodd 
Pen-y-bont ar Ogwr ryw £300,000 at hyn, sydd cyfwerth â £10 miliwn - 12 miliwn 
yn arian heddiw! Trefnodd y bobl nifer o ddigwyddiadau cinio a dawnsio a rasys hwyl 
llwyddiannus. Yn rhan o’r Wythnosau Llongau Rhyfel hyn, cododd Pen-y-bont ar Ogwr 
a’r sir ddigon o arian i fabwysiadu sawl llong danfor. Yr enwocaf o’r rhain oedd H.M.S. 
Urge, H.M.S. Tudor, H.M.S. Quannet a ariannwyd gan Gwm Ogwr, a H.M.S. Mallow a 
ariannwyd gan Faesteg.

Cafodd yr H.M.S. Urge yrfa lwyddiannus iawn, a 
chafodd ei chapten ei enwi ymhlith y 10 gorau 
yn y llynges, ond ym 1942, cychwynnodd y llong 
danfor o Malta am Alexandria a ni chlywyd sôn 
amdani byth eto. Ceir sawl theori sy’n ceisio 
esbonio beth ddigwyddodd i’r HMS Urge ond nid 
yw’r un ohonyn nhw wedi’i brofi.

Yn ystod ei blwyddyn o wasanaeth, roedd yr HMS Urge wedi parhau i dderbyn parseli 
o fwyd a rhoddion gan bobl Pen-y-bont ar Ogwr a oedd yn falch iawn o’u llong danfor. 
Mae llythyron a gafodd eu hysgrifennu gan y criw yn disgrifio pa mor ddiolchgar oedden 
nhw am yr angerdd a ddangosai pobl Pen-y-bont ar Ogwr tuag at eu llong, a sut yr oedd 
yn eu hatgoffa bob amser – o dan yr amgylchiadau anoddaf a mwyaf brawychus – dros 
bwy yn union yr oedden nhw’n ymladd. Pe na bai’r llong wedi suddo ym mis Ebrill 1942, 
roedd y criw yn edrych ymlaen at ddiolch i bobl Pen-y-bont ar Ogwr trwy fynd ar 
barêd trwy’r dref ar ddiwedd ei gwasanaeth..

Fe enillodd e' nifer o fedalau, Seren yr Arctig, medal 1939-45, Ffrainc a'r Almaen, yr 
Iwerydd, Seren yr Eidal ac efallai Seren Affrica. 
Bu'n gwasanaethu ar HMS Penelope, HMS Erebus (D-Day) a HMS Alynbank. Cadwodd 
ei focs trugareddau, a gafodd ar ôl ei dad a oedd wedi ymladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf. 
Yn ystod ymosodiad Norwy, tra oedd yn gwasanaethu ar HMS Penelope, fe gymerodd 
ddryll Luger ar ôl dal llong ysbyty Almaenig, ond fe aeth un o'r swyddogion ag ef. 
Ymysg ei frwydrau roedd Brwydr Cape Spartivento a Brwydr Walcheren. Bu'n gwasan-
aethu ar HMS Boxer ar ddiwedd y rhyfel. 
Enw: Sadie Evans    Oed ar y pryd: yn ei 20iau
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1. Defnyddiwch y rhyngrwyd i ymchwilio i’r gweithredoedd yr ydym ni’n 
gwybod y gwnaeth yr HMS Urge eu gwneud ym Môr y Canoldir. Gallai 
gwahanol ddisgyblion ymchwilio i wahanol weithredoedd. Plotiwch eich 
ymchwil ar fwrdd arddangos i nodi ble y teithiodd yr HMS Urge a ble y 
gallai fod wedi suddo.

2. Defnyddiwch yr wybodaeth a roddwyd am yr HMS Urge i lunio diagram 
cywir i raddfa o’r llong danfor ar bapur graff.

3. Cynhaliwch eich Wythnos Llongau Tanfor eich hun yn y dosbarth i 
goffau’r llong danfor. Yn lle arian, mae’n rhaid i ddisgyblion gydweithio i 
roi’r rhannau sydd eu hangen i greu eu model eu hunain o’r HMS Urge. 
Bydd yn rhaid esbonio nodweddion y modelau hyn yn y pen draw mewn 
cyflwyniadau dosbarth, ac os ydych yn fwy mentrus, eu profi mewn dŵr i 
weld pa un fyddai’r dyluniad mwyaf effeithiol.

Tasgau

• Ai’r HMS Urge oedd cyfraniad mwyaf Pen-y-bont ar Ogwr at yr Ail Ryfel Byd?

• Rhowch sgôr allan o ddeg i’r HMS Urge o ran pa mor bwysig ydoedd yn eich barn chi.

DADLEOLI: • Ar yr wyneb – 540 tunnell  safonol, 630 tunnell llawn• O dan y dŵr – 730 tunnell
HYD:

58.22 metr (191 troedfedd)
TRAWST: 4.90 metr (16 troedfedd 1 fodfedd)
TYNFA: 4.62 metr (15 troedfedd 2 fodfedd)
GYRIAD:

• 2 siafft disel-trydan• 2 generadur disel Paxman Ricardo 
a moduron trydan• 615 / 825 hpCYFLYMDRA: • 11.25 not (20.8 cilometr yr awr) ar ei uchaf ar yr wyneb• 10 not (19 cilometr yr awr) ar ei uchaf o dan y dŵrCYFLENWAD: 27–31ARFOGAETH: • 4 tiwb torpido bwa 21 modfedd (533 milimetr) mewnol, 2 allanol

• 10 torpido• Gwn 1 – 3-modfedd (76 milimetr)

HMS URGE



RAF Stormy Down
Ym 1940 safodd Prydain ar ei phen ei hun yn erbyn yr Almaen heb 
unrhyw gynghreiriaid pwerus. Yr unig beth a rwystrodd Hitler rhag 
anfon ei luoedd dros y Sianel i oresgyn Prydain oedd yr Awyrlu 
Brenhinol, a oedd yn gorfod ceisio amddiffyn y wlad â nifer bach o 
awyrennau ymladd. Cafodd y ‘Brwydr Prydain’ enwog hwn gymorth gan 
Ben-y-bont ar Ogwr a oedd â safle RAF bach ei hun, RAF Stormy Down.

Chwaraeodd maes glanio yr Awyrlu 
Brenhinol yn Stormy Down ran 
bwysig iawn wrth hyfforddi criwiau 
awyr yn ystod yr Ail Ryfel Byd. O’i 
gymharu â safonau heddiw, roedd 
y maes glanio hwn yn fach iawn ac 
roedd llawer o borfa yn tyfu arno! Y 
rhedfa glanio hiraf oedd 1010 llath. 
Fodd bynnag, cafodd dros 7,000 
o Ynwyr Awyr eu hyfforddi yn y 
man hwn, am gyfnodau o dri i saith 
wythnos. Cafodd Gwylwyr yr Awyr 
ac Awyr-beirianwyr eu hyfforddi yn 
Stormy Down hefyd.

Cafodd cyfanswm o dros 10,000 o griw yr awyr eu hyfforddi yn yr ysgol. Amcangyfrifir 
bod o leiaf 10 y cant ohonyn nhw wedi marw yn ystod y rhyfel, a bu farw 53 o griw 
awyr Stormy Down ei hun – o Brydain, Canada, Seland Newydd a Gwlad Pwyl. Mae 11 
o’r rhain wedi’u claddu ym mynwent Notais ym Mhorthcawl.

Un tro, gollyngodd awyren o’r Almaen fomiau ar RAF Stormy Down, ac yn ôl hanes lleol 
aeth peilot ar ôl y bomiwr a saethu ato â gwn llaw!

Dyddiad Ffigurau Prydain Ffigurau’r Almaen

8-23 Awst 755 213

24 Awst - 6 Medi 643 243

7-30 Medi 846 243

Cyfanswm 2244 699

Ffigurau ar gyfer nifer yr awyrennau a gollwyd yn ystod Brwydr Prydain
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1. Pam oedd ‘Brwydr Prydain’ mor agos? Rhannwch y cardiau yn ddau bentwr, 
manteision i’r Almaen a manteision i Brydain, i ddod o hyd i’ch ateb. Yn eich 
barn chi, pwy oedd fwyaf tebygol o ennill?

2. Nid Stormy Down oedd y safle mwyaf, ond chwaraeodd ran bwysig. Pa rai 
o’r 3 mantais i Brydain yr ydym ni’n gallu eu priodoli i safleoedd fel Stormy 
Down?

3. Edrychwch yn ofalus ar y ffigurau o’r awyrennau a gollwyd. Ydyn nhw fel 
yr oeddech chi’n ei ddisgwyl? Ydych chi’n meddwl eu bod nhw i gyd yn 
ddibynadwy? Esboniwch pam/pam ddim.

4. Ar ôl Brwydr Prydain, diolchodd Winston Churchill i’w beilotiaid gan 
ddweud ‘Never was so much owed by so many to so few’. Lluniwch boster i 
ddiolch i beilotiaid Stormy Down. Cofiwch esbonio’r dyluniad yr ydych yn ei 
ddewis a pham y mae mor bwysig i ddiolch iddyn nhw.

Roedd Peter a'i frawd yn chwarae yn y caeau yn ymyl Ffordd Penybont ger Porthcawl pan 
welsant awyrennau Almaenig yn hedfan uwchlaw. Fe wnaeth un ohonynt ollwng bomiau ar safle 
RAF Stormy Down heb fod yn bell oddi wrthynt. Roedd hefyd yn cofio gweld tanau Blitz Aber-
tawe yn goleuo'r awyr o Sger.  

Roedd yn adnabod rhywun o'r enw Phillis Evans a briododd â Wayne Gateswood, milwr Ameri-
canaidd a oedd wedi'i leoli ym Mhorthcawl. Roedd yr 'Iancs' wedi bod yn mynd ar nerfau'r bobl 
leol wrth frolio bod America 'yn fwy ac yn well'. Un diwrnod, roedd un o'r milwyr Americanaidd 
wedi'i ddychryn wrth weld corgimwch, a gofynodd beth yn y byd ydoedd. Atebodd y siopwr gan 
ddweud 'Chwannen Gymreig yw hi, onid oes gennych chi rhywbeth mwy o faint yn America?' 
Roedd gan ei deulu fferm fach yn Newton lle byddent yn gwerthu llysiau ffres.‘
Enw: Peter Shell  Oed ar y pryd: 10-15 oed (bachgen ysgol) 

Tasgau

• Ai RAF Stormy Down oedd cyfraniad mwyaf Pen-y-bont ar Ogwr at yr Ail Ryfel 
Byd?

• Rhowch sgôr allan o ddeg i RAF Stormy Down o ran pa mor bwysig ydoedd  
yn eich barn chi.



Rhannu cardiau

Roedd gan yr Almaen 824 o 
awyrennau ymladd a 1017 
o fomwyr i’w defnyddio. 
Roedd gan Brydain ryw 600 
o awyrennau ymladd. 

Cymerai bum munud i 
awyrennau’r Almaen groesi’r 
Sianel o Ffrainc. Fodd bynnag, 
cymerai awyrennau Prydain 
15 munud i godi a chyrraedd 
y gormeswyr ar ôl eu gweld.

Roedd yr Almaen yn gallu 
hyfforddi 800 o beilotiaid 
newydd y mis. Roedd Prydain 
yn hyfforddi rhyw 200 o 
beilotiaid newydd y mis.

Datblygodd Prydain 
dechnoleg Radar a oedd yn 
canfod awyrennau’r Almaen 
cyn iddyn nhw gyrraedd 
Prydain ac yn dangos i 
beilotiaid Prydain ble yn 
union i ddod o hyd iddyn nhw.

Roedd Prydain yn cynhyrchu 
rhyw 550 o awyrennau 
newydd y mis, ond roedd yr 
Almaen yn cynhyrchu rhyw 
150 o awyrennau newydd y 
mis.

Cafodd peilotiaid yr RAF eu 
hyfforddi’n well a chafodd 
awyrennau yr RAF eu 
hadeiladu i safon well na 
pheilotiaid ac awyrennau yr 
Almaen. Roedd llawer llai 
o fomwyr o Brydain ond 
roedden nhw’n anoddach i’w 
saethu i lawr.
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Island Farm
Chwaraeodd Pen-y-bont ar Ogwr un rhan bwysig arall yn ymdrech 
y rhyfel. Wrth i’r fantais droi yn erbyn yr Almaen ac wrth i Brydain 
baratoi i oresgyn Ffrainc ar D-Day, cafodd Prydain gymorth ei 
chymheiriaid o Ogledd America. Roedd llawer o’r milwyr hyn wedi’u 
lleoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr i baratoi ar gyfer y brwydrau o’u 
blaenau. Unwaith iddynt ddechrau dal carcharorion rhyfel Almaenig, 
anfonwyd y dynion hyn i Ben-y-bont ar Ogwr hefyd. Mae’n rhaid 
bod hyn yn syndod mawr i dref na fyddai wedi gweld llawer iawn o 
ymwelwyr cyn y rhyfel!

Adeiladwyd Gwersyll Island Farm yn wreiddiol ar gyfer y 
menywod a oedd yn gweithio yn y ffatri arfau ym Mhen-y-
bont ar Ogwr. Fodd bynnag, roedd yn well gan y menywod 
deithio o gartref yn hytrach nag aros yng nghabanau diflas 
Island Farm, felly arhosodd y gwersyll yn wag tan 1943. Bryd 
hynny, cafodd ei ddefnyddio gan filwyr o America a oedd yn 
paratoi i oresgyn Ffrainc. Byddent yn hyfforddi ar hyd y twyni tywod ger Porthcawl, ac un tro, 
daeth Pencadlywydd y Cynghreiriaid a’r hwn a fyddai’n dod yn Arlywydd America, Dwight D. 
Eisenhower i ymweld â nhw ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Cafodd sawl menyw leol berthynas â’r 
milwyr hyn o American a gwnaeth o leiaf un briodi ei chariad a symud i America!

Yn dilyn y goresgyniad, daeth Island Farm yn wersyll i garcharorion rhyfel, gan ddal bron i 2,000 
o garcharorion. Roedd carcharwyr yr Almaen yn meddwl bod y gwersyll yn eithaf cyffyrddus 
ac nid oedden nhw wedi cael y profiad ofnadwy y byddech yn ei ddisgwyl efallai. Dechreuodd 
y swyddogion pwysig cyntaf gyrraedd yn garcharorion ym mis Tachwedd 1944 a’r carcharorion 
rhyfel hyn a lwyddodd i gynnal y Ddihangfa Mawr Almaenig enwog. Cafodd dau dwnnel eu 
cloddio yn y gwersyll, ac er y cafodd un twnnel ei ddarganfod, nid oedd neb wedi sylwi ar yr 
ail dwnnel, felly ar noson yr 11 Mawrth 1945, dihangodd 70 o garcharorion o Gaban rhif 9. 
Cafodd pob un ei ail-gipio, rhai o fewn ychydig filltiroedd i’r gwersyll, ond cyrhaeddodd eraill 
lawer ymhellach, i lefydd fel Southampton, dros 150 o filltiroedd i ffwrdd. Yn ôl un hanes lleol, 
cafodd un dyn o Ben-y-bont ar Ogwr ei dwyllo gan garcharor i feddwl bod ei gar wedi torri i 
lawr, a helpodd y dyn hwn i drwsio’r car a gyrrodd y carcharor i ffwrdd!

Dair wythnos ar ôl dianc, ar 31 Mawrth 1945, trosglwyddodd yr awdurdodau bob un o’r 
1,600 o garcharorion o Wersyll Island Farm yn sydyn. Wedi hynny cafodd ei alw’n Wersyll 
Arbennig Rhif 11 a oedd yn cadw swyddogion pwysicaf yr Almaen a oedd yn aros am 
eu treial yn Nuremberg am eu rhan nhw 
yn y rhyfel. Roedd yna 160 o ddynion o 
reng cadfridog, llyngesydd, neu faeslywydd, 
gan gynnwys llawer o gynghorwyr agosaf 
Hitler. Cafodd yr enwog Maeslywydd 
Von Rundstedt a drechodd Prydain ar 
ddechrau’r rhyfel ei wylio gan bobl leol 
yn cael ei dywys o amgylch Pen-y-bont ar 
Ogwr gan y gwarchodwyr.

Rwy'n cofio gweld y carcharorion rhyfel 
Almaenig yn cael eu gorymdeithio ar hyd 
y ffordd. Roedd rhai yn codi llaw, roedd 
eraill yn syllu'n ddifynegiant yn syth o'u 
blaenau. Roedd rhai'n gwisgo dillad bob 
dydd. Roedd yno sawl Cadfridog a chadly-
wyddion hefyd, gweision ffyddlon Hitler.‘ ‘
Enw: Keith McAllister   Oed ar y pryd: 7 oed
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Sut gwnaeth Pen-y-bont ar Ogwr gadw 
cadlywyddion o’r ddwy ochr yn y rhyfel?
Maeslywydd Gerd von Rundstedt, pencadlywydd yr Almaen yn yr ymgyrch yn erbyn 
Ffrainc ym 1940 - oherwydd ei statws, cafodd von Rundstedt rai breintiau yn y 
gwersyll, fel ei ystafell breifat ei hun a oedd yn cynnwys lle eistedd a lle cysgu ar wahân.

Dwight D. Eisenhower, pencadlywydd y cynghreiriaid ar ôl 1943 – archwiliodd milwyr 
America ym Mhorthcawl a siarad â’r lluoedd yn Island Farm o gefn Jeep.

Tasgau

• Ai Island Farm oedd cyfraniad mwyaf Pen-y-bont ar Ogwr at yr Ail Ryfel Byd?

• Rhowch sgôr allan o ddeg i Island Farm o ran pa mor bwysig ydoedd yn eich barn 
chi.

1. Roedd gan Island Farm hanes amrywiol iawn a newidiodd sawl gwaith 
yn ystod y rhyfel. Lluniwch linell amser â darluniau i amlygu gwahanol 
swyddogaethau y safle pwysig hwn. Ychwanegwch gymaint o enwau, 
dyddiadau a ffigurau allweddol ag y gallwch!

2. Daeth cadlywyddion y Cynghreiriaid a’r Almaen i Ben-y-bont ar Ogwr 
oherwydd Island Farm. Pa berson fyddai wedi bod y mwyaf nodedig i bobl 
leol ei weld? Ysgrifennwch ddau gofnod dyddiadur fel petaech chi yno i 
weld Eisenhower a Von Rundstedt. Ceisiwch ddisgrifio eich teimladau 
gwahanol tuag at y ddau.

3. Lluniwch fywgraffiad o filwr o’r Almaen ym Mhen-y-bont ar Ogwr. 
Gall hyn naill ai fod yn ffuglen hanesyddol neu o ganlyniad i ymchwil 
hanesyddol.
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Yr Almaenwyr  
ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Beth yw fy enw?

Pam ydw i ym  
Mhen-y-bont ar Ogwr?

Pryd y cyrhaeddais i yma?

Beth ydw i’n meddwl am 
Ben-y-bont ar Ogwr?

     Beth yw fy stori?



Cyfraniad Pen-y-bont ar 
Ogwr at yr Ail Ryfel Byd
Edrychwch ar y sgoriau yr ydych wedi’u rhoi’r pum ffactor gwahanol o ran 
pwysigrwydd ‘Pen-y-bont ar Ogwr adeg y rhyfel’. 

• Pa un ydych chi wedi’i sgorio uchaf? Ydych chi’n gallu esbonio’ch 
dewis?

• Grwpiwch y disgyblion a bleidleisiodd am y gwahanol ffactorau. 
Beth yw’r drefn pwysigrwydd yn ôl pleidleisiau eich dosbarth?

• Os ydych yn teimlo’n fentrus, ydych chi’n gallu paratoi areithiau i 
ddadlau dros y ffactor pwysicaf?

Rhyfel Diarbed

Ffatri Ordnans 
Brenhinol  
Pen-y-bont ar Ogwr

HMS Urge

RAF Stormy Down

Island Farm
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