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Croeso i Rifyn 59 o lyfryn gwybodaeth FSA 
Cymru gan Lysgenhadaeth y Cefnogwyr. 
Dyma ni yn ôl yng Ngwlad Pwyl am y tro 
cyntaf ers mis Medi 2005, pan gollon ni gêm 
agos o 1-0 yn Warsaw. Mae tipyn go lew wedi 
newid ers y daith honno a’r tro hwn byddwn 
ni’n ymweld â dinas brydferth Wroclaw (yr 
ynganiad yw Vrohts-wahf). Roedd hi’n cael ei 
hadnabod fel dinas Almaenig Breslau cyn yr 
Ail Ryfel Byd.

Mae ein hasesiad risg wedi’i seilio ar 
wybodaeth o wefan y Swyddfa Dramor, y 
Gymanwlad a Datblygu ac ar ein hymweliad 
diweddar â’r lle. Ein barn ni yw y bydd 
menywod sy’n teithio ar eu pennau’u hunain 
neu ymwelwyr sy’n teithio ar eu pennau’u 
hunain yn gyffredinol yn teimlo’n weddol 
ddiogel yn Wroclaw ac yng Ngwlad Pwyl yn 
ehangach. Yr asesiad yw ei fod yn lleoliad risg 
isel. Cyn belled ag y bydd pawb yn defnyddio 
synnwyr cyffredin ac yn osgoi gwneud pethau 
fel mynd i strydoedd ac ardaloedd gwag a 
thywyll, dylai fod yn daith ddidrafferth. Os 
bydd unrhyw broblemau, cysylltwch â’r llinell 
argyfwng 24 awr cyn gynted â phosibl, neu 
pan fydd hi’n ddiogel ichi wneud hynny.

Y RHIF FFÔN MEWN ARGYFWNG yw 112 – a 
hynny ar gyfer yr heddlu, y gwasanaeth tân 
a’r gwasanaeth ambiwlans ill tri

Rydyn ni ar gael i helpu mewn unrhyw sefyllfa, 
ac rydyn ni’n gweithio bob dydd y mae 
disgwyl i’n cefnogwyr fod yng Ngwlad Pwyl. 
Mae gennyn ni gysylltiadau â’r heddlu yng 
Nghymru a’r heddlu lleol, ynghyd â swyddfa’r 
conswl Prydeinig.

Mae’n bwysig bod gennych chi yswiriant 
teithio ac yswiriant meddygol cynhwysfawr, a 
chofiwch nad yw Covid-19 wedi diflannu. Nid 
oes cyfyngiadau gorfodol bellach, ond efallai 
y byddwch chi’n teimlo’n fwy cyfforddus yn 
gwisgo gorchudd wyneb. Mae rhai cwmnïau 
awyrennau’n mynnu eich bod yn eu gwisgo, 
felly mae’n syniad da cario un o hyd.

Gair i gall – cadwch gopi o’ch pasbort a rhestr 
o rifau ffôn pwysig mewn rhywle lle gallwch 
chi gael gafael arnyn nhw’n rhwydd pe bai 
angen.   Syniad da yw sganio’ch pasbort a’i 
ebostio atoch chi’ch hun.

DATGANIAD CENHADAETH FSA CYMRU  

Cofiwch ddal ati i ddilyn canllawiau Covid y 
du a pharchwch y rheolau covid yng Ngwlad 
Pwyl.

Helpu a chefnogi cefnogwyr Cymru sy’n 
teithio i gemau oddi cartref. Ein nod ni yw 
rhoi gwybodaeth gywir a gwrthrychol, gan 
gynnwys llunio Asesiad Risg. Rydyn ni’n 
cyfleu’r hyn y mae asiantaethau eraill, fel 
heddluoedd, adrannau’r llywodraeth a’r 
awdurdodau pêl-droed yn ei argymell; rydyn 
ni’n cyhoeddi canllaw cynhwysfawr sy’n 
cael ei ddosbarthu’n rhad ac am ddim i bob 
cefnogwr sy’n teithio; mae gennyn ni linell 
gymorth 24 awr i gefnogwyr sydd mewn 
trafferth; ac rydyn ni’n trefnu gwasanaeth 
llysgenhadaeth i gefnogwyr dramor lle gallwn 
roi cyngor, arweiniad a chymorth yn ôl y galw.

Dydyn ni ddim yn goddef gwahaniaethu yn 
erbyn unigolion ar unrhyw sail gan gynnwys 
y canlynol: tarddiad ethnig, gallu, crefydd 
a chred, rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol ac 
oedran. Rydyn ni’n ymwrthod â thrais, ar lafar 
ac yn gorfforol. Rydyn ni o blaid grymuso 
cefnogwyr pêl-droed ar lawr gwlad. Rydyn 
ni am hyrwyddo diwylliant cadarnhaol yn y 
byd pêl-droed ac ymhlith y cefnogwyr, gan 
gynnwys rhoi bri ar werthoedd fel chwarae teg 
a llywodraethu da. 

Rydyn ni’n  gweithio gyda Chymdeithas Bêl-
droed Cymru ar bob mater sy’n effeithio ar 
y cefnogwyr, i sicrhau bod llais y cefnogwyr 
yn cael ei glywed. Rydyn ni’n cynnal sgyrsiau 
cyson â Mr Mark Evans, y Pennaeth Materion 
Rhyngwladol, a’i staff.

Byddwn ni’n rhoi gwybod i’r Gymdeithas Bêl-
droed am gwynion a safbwyntiau’r cefnogwyr, 
ac yn ceisio cynnwys cefnogwyr Cymru yn y 
cyfarfodydd hyn. 

 “Cymryd pob cam posib i gael gwared ar 
elyniaeth rhwng cefnogwyr gwahanol glybiau 
wrth iddyn nhw ddilyn tîm cenedlaethol 
Cymru.”



GWLAD PWYL

Mae Gwlad Pwyl ym mherfeddion Ewrop. A 
hithau ag arwynebedd o 312,679 km² (120,728 
milltir sgwâr), hon yw seithfed gwlad fwyaf 
y cyfandir. Mae gan Wlad Pwyl boblogaeth 
o dros 38.5 miliwn. Warsaw yw’r brifddinas 
(mae tua 2 filiwn o bobl yn byw yno). Mae gan 
Wlad Pwyl ffiniau â 7 wledydd: Yr Almaen yn y 
gorllewin; Gweriniaeth Tsiec a Slofacia yn y de; 
Wcráin, Belarws a Lithwania yn y dwyrain; a 
Rwsia yn y gogledd. 

Er gwaethaf hanes cythryblus y wlad, mae’r 
bobl wedi cadw’u hunaniaeth. Heddiw, mae 
gan y wlad statws pwysig neilltuol fel y fwyaf 
o hen wladwriaethau Dwyrain Ewrop, ac un o 
aelodau mwyaf poblog yr Undeb Ewropeaidd. 
Ers dechrau’r rhyfel yn Wcráin, mae Gwlad 
Pwyl wedi croesawu dros 2.5 miliwn o 
ffoaduriaid. Er bod Gwlad Pwyl yn rhan o 
farchnad sengl yr Undeb Ewropeaidd, nid yw’r 
wlad yn defnyddio arian yr Ewro. Yn hytrach, 
mae ganddi ei harian ei hun, sef zloty Pwyl (zł, 
PLN). 

Mae’r wlad yn rhan o Ardal Schengen yr Undeb 
Ewropeaidd ac fel ei chymdoges, yr Almaen, 
mae’n groesffordd o bwys oherwydd ei safle 
strategol yng nghanol Ewrop. Mae rhai o 
ffyrdd hiraf Ewrop, gan gynnwys yr E40, yn 
teithio drwy Wlad Pwyl.

Zloty Pwyl (zł, PLN). Mae un £ yn cyfnewid ar 
hyn o bryd am gyfradd o 5.1492 PLN. 
(Cadwch olwg ar y cyfraddau yn ystod eich 
taith)

Ni fydd y rhan fwyaf o ymwelwyr â Gwlad 
Pwyl yn cael unrhyw drafferthion. Peth 
prin iawn yw troseddau difrifol yn erbyn 
tramorwyr, ond fe all troseddau ddigwydd, ac 
mewn rhai achosion, bu rhesymau hiliol dros 
ymosodiadau yn y gorffennol. Dylech fod yn 
effro i bosibilrwydd troseddau ar y stryd a mân 
ladrata, a chofio y gall tramorwyr ymddangos 
yn dargedau rhwydd. Cadwch bethau 
gwerthfawr ac arian parod o’r golwg, yn 
enwedig mewn mannau prysur a’r ardaloedd 
twristaidd, lle bydd lladron poced a lladron 
bagiau wrth eu gwaith. Mae risg uwch y bydd 
pobl yn lladrata oddi wrthych chi yn yr holl 
orsafoedd trenau mawr ac ar bob gwasanaeth 
trenau, ac yn enwedig ar y trenau cysgu dros 
nos. Mae’r risg fwyaf wrth gamu ar drenau ac 
oddi arnyn nhw. Peidiwch â gadael diodydd 
na bwyd o’ch golwg, a byddwch yn wyliadwrus 
rhag derbyn diodydd gan ddieithriaid. Bu nifer 
bychan o adroddiadau am bobl yn sbeicio 
diodydd ac yn dwyn oddi ar ymwelwyr. 

Edrychwch yn ofalus ar eich bil wrth brynu 
diodydd mewn bariau a chlybiau nos. Bu rhai 
adroddiadau o godi’n ormodol ac o roi symiau 
mawr o arian ar gardiau debyd neu gredyd.



WROCLAW

Dinas ac ynddi 650,000 o drigolion yn ne-
orllewin Gwlad Pwyl yw Wroclaw. Breslau yw 
enw Almaeneg y ddinas. Dyma oedd un o 
ddinasoedd mwyaf yr Ymerodraeth Almaenig 
yn ail hanner y bedwaredd ganrif ar bymtheg. 
Mae’n un o ddinasoedd hynaf Gwlad Pwyl, ac 
ymhlith y brydferthaf hefyd. A hithau’n sefyll 
ar odre’r Sudetes, ger afon Oder, ac yn orlawn 
o is-afonydd a sianeli’r afon honno, mae’n 
ddinas eithriadol ac ynddi 12 ynys a dros 100 o 
bontydd. 

Yn ystod Gwarchae Breslau, cafodd darnau 
helaeth o Wroclaw eu difrodi’n arw, ac mae 
tyrau’r eglwysi a’r tai Baróc sy’n dal i sefyll yn 
fwyfwy rhyfeddol wrth gofio hynny.
Yn sicr, ewch ar eich union i Sgwâr y Farchnad 
ac Ynys y Gadeirlan, sef y prif atyniadau. Ond 
bydd Wroclaw hefyd yn rhoi modd i fyw i’r rheini 
sydd am grwydro a dilyn eu trwynau. Mae Plac 
Solny a’i marchnad flodau yn wefreiddiol, ac 
yno hefyd y mae eglwys Santes Elizabeth, sef 
eglwys dalaf y ddinas. Mae modd dringo’r tŵr 
os bydd egni’r coesau’n caniatáu.

Dafliad carreg o’r fan honno mae’r stryd 
hynafol orau yn y ddinas, mae’n siŵr, sef Stare 
Jatki. Yn hen ardal y cigyddion y mae hon, ac 
mae ynddi resiad di-dor o adeiladau o’r 1600au 
a’r 1700au.

I gael ychydig o hwyl, beth am gyfri sawl un o 
gerfluniau “corachod” efydd Wroclaw y gallwch 
chi ddod o hyd iddyn nhw wrth grwydro’r Hen 
Dref? Mae 300 ohonyn nhw i gyd.

Bydd cefnogwyr Cymru’n siŵr o fwynhau 
sgwâr anhygoel y farchnad ac mae’n bur 
sicr y bydd tafarndai Wroclaw yn hyblyg – 
“bariau cefn heb oriau cau”- waeth faint yw 
hi o’r gloch. Mae’r rhan fwyaf yn dueddol 
o aros ar agor tan fydd y cwsmer olaf wedi 
ymlwybro allan drwy’r drws. Mae mwyafrif y 
bariau hynny yn ardal yr Hen Dref ond i ddod 
o hyd i lefydd yfed ychydig yn wahanol, ewch 
draw i’r stribedyn o dan bont reilffordd ul. 
Bogusławskiego, a’r ardal i’r gorllewin o sgwâr 
y farchnad. Byddwch chi i gyd yn falch o 
glywed bod prisiau’r bwydydd a’r diodydd yn 
rhesymol dros ben. 

Bydd parti Gôl Cymru yn cael ei gynnal 
ddiwrnod y gêm yn yr Hard Rock Café yn 
sgwâr y farchnad. 

Gôl Cymru yw elusen cefnogwyr tîm pêl-droed 
Cymru ac mae’n helpu plant difreintiedig lle 
bynnag y bydd Cymru’n chwarae. Mae modd 
eu dilyn drwy @GolCymru. Bydd crys Cymru 
wedi’i lofnodi yn cael ei rafflo yn y digwyddiad 
gyda’r holl arian yn mynd i Gôl, felly dewch 
draw a helpu i godi arian drwy fwynhau’r parti 
gyda’r Wal Goch.



MYND O LE I LE

Cerdded yw’r ffordd orau o grwydro’r hen 
dref a sgwâr y farchnad, ond mae modd 
gweld y ddinas ehangach yn rhwydd drwy 
ddefnyddio’r system drafnidiaeth gyhoeddus 
wych a rhad. Ymhlith y prif orsafoedd 
tramiau a bysus mae’r brif orsaf drenau, Pl. 
Dominikański, a Pl. Jana Pawła II. Mae’r bysus 
a’r tramiau’n rhedeg yn fras rhwng 04:00 
a 24:00, gyda bysus nos yn achlysurol ar ôl 
hynny.

Mae system drafnidiaeth Wroclaw bellach 
yn defnyddio system cerdyn awtomatig, 
sydd i raddau helaeth wedi disodli tocynnau 
unigol. Ond ddylai cefnogwyr Cymru ddim 
cael unrhyw drafferth yn defnyddio’r opsiwn 
Saesneg ar y peiriannau tocynnau sydd yn y 
rhan fwyaf o’r gorsafoedd ac ar bob tram a 
bws. Sylwch, fodd bynnag, er bod y peiriannau 
tocynnau yn y gorsafoedd yn derbyn arian 
papur a cheiniogau, dim ond cardiau plastig 
y mae’r rheini ar y tramiau a’r bysus yn eu 
derbyn.

Mae tocyn unffordd yn 4.60 PLN (85c) ond 
mae tocyn unffordd 15 munud yn 3.20 PLN 
(60c). Dewis arall yw’r tocyn diwrnod sy’n 
costio tua 11 PLN (£2) neu docyn tridiau am 25 
PLN (tua £5). 

Bydd methu â dilysu tocynnau wrth eu 
defnyddio gyntaf neu deithio heb docynnau’n 
arwain at ddirwy.

Maes Awyr Wroclaw
Mae Maes Awyr Wroclaw 12 cilometr / 7.5 
milltir i’r gorllewin o ganol y ddinas (sgwâr y 
farchnad Rynek). Gan amlaf, bydd taith mewn 
car rhwng y maes awyr a Wroclaw yn cymryd 
tua 20 munud.

Tacsi 
Mae tacsi i Wroclaw gan amlaf yn costio tua 
75 PLN (tua £15). Mae’n well cytuno ar y pris 
y tu allan i’r terminws nag y tu mewn iddo, 
oherwydd ar y cyfan mae’r gyrwyr tacsi y tu 
mewn i’r terminws yn dueddol o godi gormod 
ar gwsmeriaid.

Fe allwch chi archebu tacsi ym Maes Awyr 
Wroclow drwy Taxi2Airport, sef platfform 
archebu ar-lein sy’n ddibynadwy ac yn cynnig 
prisiau rhesymol i deithio i feysydd awyr ac 
ohonyn nhw. Fydd dim straen o gwbwl drwy 
wneud hyn, gan y bydd y gyrrwr yn eich 
cyfarfod yn y maes awyr, yr holl gostau wedi’u 
talu, ac mae modd canslo am ddim.

Bws
Mae bws rhif 106 yn teithio rhwng Maes Awyr 
Wroclaw a Stryd Dworcowa, ger prif orsaf 
reilffordd Wroclaw. Mae’r bws yn gadael bob 
ugain munud, fan lleiaf, o’r naill le a’r llall, a 
hynny rhwng 05.30 a 23.30 o’r gloch. Mae 
gorsaf drenau Wroclaw 1.5 cilometr i’r de o 
ganol y ddinas. Ar ôl cyrraedd yno, mae modd 
cyrraedd canol Wroclaw ar fws, tram, tacsi 
(5 munud) neu drwy gerdded (20 munud). 
Oherwydd hynny, mae’n gallach gadael 
yn gynt, ar ôl tua 35 munud, yng ngorsaf 
fysus Rynek. Sgwâr y farchnad Rynek yw 
man canolog dinas Wroclaw, i drigolion ac 
ymwelwyr fel ei gilydd.



TARCZYŃSKI ARENA 

Mae’r Tarczyński Arena Wroclaw yn gartref i 
Śląsk Wrocław. Cafodd y stadiwm ei hadeiladu 
rhwng 2009 a 2011 cyn Pencampwriaethau 
Ewrop 2012. Mae’n dal 45,000 o bobl ac mae 
cefnogwyr Cymru wedi cael 2,100 o seddi yn 
Tribune X, blociau uchaf 325-328 a blociau isaf 
225-228, ynghyd â thua 200 o docynnau mewn 
blociau Categori Un yn agos at y llinell hanner.

Wrth gyrraedd y stadiwm, dylai cefnogwyr 
Cymru anelu am LOTNICZA, lle byddwch 
chi’n dangos eich tocynnau gyntaf yn ogystal 
â chael eich chwilio. Byddwch chi hefyd yn 
gorfod dangos eich tocyn a chael eich chwilio 
am yr eildro wrth y gatiau troi. Os byddan 
nhw’n gofyn am ddogfen adnabod, mae 
trwydded yrru’n ddilys.

Mae’r daith ar y trên rhwng Wrocław (yr orsaf) 
ac Wroclaw Stadion yn cymryd tua 13 munud, 
ac mae’n rhyw 5 milltir o daith. Ni fydd yn 
costio mwy na £1.50.

Mae Tram 31 hefyd yn mynd i’r stadiwm, ac 
yn cymryd tua 30 munud. Pan fyddwch chi’n 
gadael y trên neu’r tram, mae’n cymryd tua 15 
munud i gerdded i’r stadiwm, a fydd i’w gweld 
o’ch blaen o’r mannau lle mae’r trên neu’r tram 
yn stopio. Dyma hefyd y ffordd orau i’n giât ni i 
gefnogwyr Cymru sy’n cyrraedd y stadiwm.





COLLI PASBORTS

Gall colli pasbort achosi pryder, a bydd yn 
ychwanegu costau at eich taith, felly cofiwch 
geisio cadw’ch pasbort yn ddiogel. Rydyn ni 
hefyd yn eich cynghori i gadw copi digidol o 
dudalen y ffotograff ar eich ffôn, rhag ofn y 
bydd angen ichi brynu dogfen i deithio mewn 
argyfwng i gyrraedd adref.  

Os collwch chi eich pasbort tra byddwch 
chi dramor, neu os byddwch chi’n anlwcus a 
rhywun yn ei ddwyn, mae dau beth i’w wneud 
ar unwaith:

• Canslo eich pasbort:  Rhowch wybod i’r 
Swyddfa Gartref ar unwaith eich bod wedi 
colli eich pasbort er mwyn lleihau’r risg y bydd 
rhywun arall yn defnyddio eich pasbort neu 
eich manylion adnabod

• Rhoi gwybod i’r heddlu lleol bod eich 
pasbort ar goll:  Os ydych chi’n credu bod 
rhywun wedi dwyn eich pasbort, dylech roi 
gwybod i’r heddlu cyn gynted â phosib. Efallai 
y bydd angen cyfeirnod trosedd arnoch i’w 
roi i’r llysgenhadaeth neu swyddfa’r conswl 
Prydeinig, yn ogystal ag i wneud hawliad ar 
eich yswiriant teithio. 

I wneud cais am ddogfen i deithio mewn 
argyfwng, rhaid i’r canlynol i gyd fod yn 
berthnasol:

• rydych chi’n ddinesydd o Brydain

• rydych chi y tu allan i’r Deyrnas Unedig

• mae eich pasbort ar goll, wedi’i ddwyn, yn 
llawn neu wedi dod i ben yn ddiweddar, neu 
mae’r pasbort yn ngofal Swyddfa Pasbortau 
EM neu lysgenhadaeth dramor

• nid oes amser gennych chi i adnewyddu eich 
pasbort neu i gael pasbort newydd cyn teithio

• mae modd ichi roi prawf o’ch cynlluniau 
teithio, er enghraifft cadarnhad archebu (neu 
gynlluniau teithio ysgrifenedig manwl os na 
allwch chi drefnu ymlaen llaw)

Mae dogfen i deithio mewn argyfwng (ETD) yn 
eich galluogi i adael y wlad rydych chi ynddi, 
a theithio i leoliad arall drwy uchafswm o bum 
gwlad. Gan amlaf, fe allwch chi ei defnyddio 

hefyd i ddychwelyd i’r wlad rydych chi’n dod 
ohoni, os mai yn y fan honno rydych chi’n byw.
Bydd eich cynlluniau teithio (y gwledydd a’r 
dyddiadau) wedi’u hargraffu ar eich dogfen 
i deithio mewn argyfwng. Os byddwch chi’n 
newid eich cynlluniau teithio ar ôl cael eich 
dogfen i deithio mewn argyfwng, bydd angen 
ichi wneud cais am un newydd.

Os mai’r Deyrnas Unedig yw pen eich taith, 
efallai y bydd staff y ffiniau’n cadw eich 
dogfen i deithio mewn argyfwng ar ôl ichi 
gyrraedd yno. Fe all staff y ffiniau mewn 
lleoliadau eraill gadw’r ddogfen hefyd pan 
fyddwch chi wedi cyrraedd pen eich taith.
Mae modd gwneud cais ar-lein.

Mae’n costio £100 i wneud cais am ddogfen 
i deithio mewn argyfwng. Nid oes modd ad-
dalu’r ffi. Fe allwch chi dalu ar-lein wrth wneud 
y cais. Os na wnewch chi hyn, gofynnir ichi 
dalu dros y ffôn.

Efallai y bydd angen ichi fynd i apwyntiad 
yn y llysgenhadaeth, yr uchel gomisiwn, neu 
swyddfa’r conswl Prydeinig ar ôl gwneud cais 
ar-lein. Ar ôl i chi gyflwyno’ch cais, byddwch 
yn cael gwybod a oes angen apwyntiad 
arnoch.

Bydd angen ichi roi rhif ffôn a chyfeiriad 
e-bost fel rhan o’ch cais.

Bydd eich dogfen i deithio mewn argyfwng 
gan amlaf yn barod ddau ddiwrnod gwaith 
ar ôl ichi wneud cais. Fe all gymryd hwy 
oherwydd coronafeirws (COVID-19).

https://www.apply-emergency-travel-
document.service.gov.uk/

Nid oes gwarant y bydd eich dogfen newydd 
ar gael yn Wroclaw ac efallai y bydd yn rhaid 
ichi deithio i Warsaw i’w chasglu.

https://www.apply-emergency-travel-document.service.gov.uk/
https://www.apply-emergency-travel-document.service.gov.uk/


CYNGOR TEITHIO

Mae ymosodiad Rwsia ar Wcráin yn parhau. Ni 
ddylech geisio croesi i Wcráin o Wlad Pwyl.
Paratowch at newid eich cynlluniau
Mae risg ynghlwm wrth bob taith yn ystod 
COVID-19. Fe all gwledydd gyfyngu ar deithio 
ymhellach neu gyflwyno rheolau newydd ar 
fyr rybudd, er enghraifft oherwydd amrywiolyn 
COVID-19 newydd. Cysylltwch â’ch cwmni 
teithio neu’ch cwmni awyrennau i weld a oes 
unrhyw newidiadau i’r teithiau a allai achosi oedi 
wrth ichi deithio gartref.

Os byddwch chi’n cael prawf COVID-19 positif, 
efallai y bydd yn rhaid ichi aros lle rydych chi tan 
gewch chi brawf negatif. Efallai hefyd y bydd 
angen ichi gael triniaeth yn y fan honno.
Cynlluniwch ymlaen llaw, a chofiwch sicrhau:
• eich bod yn gallu cael gafael ar arian
• eich bod yn deall beth sydd wedi’i gynnwys yn 
eich yswiriant
• eich bod yn gallu gwneud trefniadau i ymestyn 
eich arhosiad a bod i ffwrdd am gyfnod hwy na’r 
disgwyl.

Y cyfreithiau a’r arferion lleol
Mae heddlu Gwlad Pwyl yn llym wrth ymdrin â 
meddwdod cyhoeddus. Does dim modd yfed 
alcohol mewn llefydd cyhoeddus, ne fe allech 
chi gael dirwy. Os byddwch chi’n feddw mewn 
lle cyhoeddus, fe allen nhw fynd â chi i glinig 
sobri lle bydd meddyg a nyrs yn eich asesu’n 
feddygol. Fyddwch chi ddim yn cael eich 
rhyddhau tan y byddwch wedi sobri ac efallai 
y bydd angen ichi aros dros nos. Bydd yn rhaid 
ichi dalu am gost aros yno.

Dim ond yn y mannau sydd wedi’u harwyddo y 
dylech chi groesi’r ffordd, fel croesfannau sebra. 
Os na fyddwch chi’n croesi’r ffordd yn y mannau 
sydd wedi’u harwyddo, a bod yr heddlu yn eich 
dal, byddwch chi’n cael dirwy.

Mae gan nifer o Bwyliaid agweddau 
traddodiadol at faterion cymdeithasol, ond 
mae pobl yn y trefi mwy a’r dinasoedd ar y 
cyfan yn fwy agored eu meddwl am bethau 
fel materion LHDCT+. Mae sîn hoyw fywiog yn 
Warsaw, gyda nifer o glybiau a bariau hoyw. 
Mae cyfunrywioldeb yn gyfreithiol a gall 
partneriaid o’r un rhyw fyw gyda’i gilydd, ond ni 
chaiff cyplau o’r un rhyw briodi nac uno mewn 
partneriaeth sifil. Mae’r oedran cydsynio yr un 
fath i bawb (15).

Gofal iechyd
Dylech gael Cerdyn Yswiriant Iechyd Byd-
eang y DU (GHIC) neu Gerdyn Yswiriant Iechyd 
Ewropeaidd (EHIC) cyn gadael y Deyrnas Unedig 
– mae’r rhain am ddim. Os oes gennych chi EHIC 
eisoes bydd hwnnw’n ddilys cyn belled nad yw’r 
dyddiad dod i ben wedi pasio.

Mae’r GHIC neu’r EHIC yn rhoi hawl ichi gael 
triniaeth feddygol gan y wladwriaeth os bydd 
angen hynny arnoch yn ystod eich taith. Bydd 
unrhyw driniaeth yn cael ei rhoi ar yr un telerau 
â’r driniaeth sydd ar gael i wladolion Gwlad 
Pwyl. Os na fydd gennych chi eich EHIC gyda 
chi, neu os byddwch chi wedi’i golli, fe allwch chi 
ffonio Tîm Gofal Iechyd Tramor y GIG ar +44 191 
218 1999 i gael Tystysgrif Cyfnewid Dros Dro.

Mae’n bwysig eich bod yn trefnu yswiriant teithio 
sy’n addas i’ch anghenion. Nid yw GHIC neu 
EHIC yn cymryd lle yswiriant teithio, a dylai’r 
naill a’r llall fod gennych chi cyn teithio. Nid 
yw’r cerdyn yn darparu ar gyfer pob cost sy’n 
gysylltiedig â iechyd, fel eich dychwelyd i’ch 
mamwlad mewn achos meddygol, triniaeth 
feddygol barhaus, a thriniaeth nad yw’n frys.
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• Mae gwneud a derbyn galwadau ffôn, 
anfon negeseuon neu ddefnyddio data i 
drawsrwydweithio (roaming) yn ddrud iawn a 
ninnau bellach wedi gadael yr UE. Cysylltwch 
â’ch darparwr gwasanaeth i weld a oes 
pecynnau ar gael. Fel arall, y cyngor yw troi’r 
system trawsrwydweithio data i ffwrdd a 
defnyddio Wi-Fi yn unig, er mwyn gwneud 
galwadau drwy WhatsApp ac ati. Mae rhoi 
eich ffôn ar y modd ‘Awyren’ cyn cysylltu â Wi-
Fi lleol yn syniad da a diogel.

• Mae Wi-Fi ar gael yn y rhan fwyaf o’r bwytai, 
bariau a chaffis, a bydd hwnnw gan amlaf o 
safon go dda

• Yr arian cyfred maen nhw’n ei ddefnyddio 
yng Ngwlad Pwyl yw’r zloty (PLN), (Pwyleg: 
“ceiniog aur”). Ym mhob zloty (sy’n cael ei 
sillafu fel złoty mewn Pwyleg), mae 100 groszy. 
Mae un £ sterling yn werth tua 5.5 Zloty Pwyl

• I helpu pobl ddall a phobl sydd â nam ar eu 
golwg, mae marc arbennig ar bob papur arian 
yng Ngwlad Pwyl – siâp unigryw sy’n dangos 
gwerth y papur arian: PLN 10 – sgwâr PLN 20 – 
cylch PLN 50 – deimwnt PLN 100 a’r PLN 200 – 
triongl. Dyma’r unig bapurau arian cyfreithiol.

• Os cewch gynnig i wario Ewros yng Ngwlad 
Pwyl, cofiwch y bydd y gwerthwr yn gwneud 

ffafr â chi, a bydd gan amlaf yn codi premiwm 
arnoch am y cyfleuster hwnnw, felly holwch 
beth yw’r gyfradd gyfnewid.

• Mae rhoi cildwrn gan amlaf yn cael ei 
ddisgwyl a’i werthfawrogi’n fawr yng Ngwlad 
Pwyl, gan fod gweithwyr yn y diwydiant 
gwasanaethau gan amlaf yn ennill cyflog 
eithaf isel. Mewn bwyty, mae’n dda gadael tua 
10-15% ar ben y bil

• Cyn gadael y Deyrnas Unedig, rhowch 
wybod i’ch banc eich bod chi’n teithio dramor 
ac y gallwch chi fod yn defnyddio cardiau 
banc 

• Mae’r plygiau’n defnyddio foltedd safonol, 
230 volts, AC 50Hz. Mae’r prif socedi fel rheol 
yn defnyddio plygiau Ewropeaidd, gyda dau 
bin crwn. Rydyn ni’n argymell eich bod yn 
pacio addasydd teithio cyffredinol.

• Os ydych chi’n bwriadu llogi car, holwch y 
cwmni llogi am wybodaeth am y gofynion cyn 
ichi deithio.

• Mae Wroclaw awr o flaen amser y Deyrnas 
Unedig.

• Y rhif ffôn mewn argyfwng ar gyfer yr heddlu 
neu’r gwasanaeth ambiwlans yng Ngwlad 
Pwyl yw 112
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One hundred

Cymraeg

Ie                                                                         
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Tak                                                                                                                                 
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Sto
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VODA                                                                                                                 
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LOT-NEES-KO                                                                                             

YEHDEHN                                                                                                                       

DVAH                                                                                                                              

TSHI                                                                                                                                                 

CHTEHRI                                                                                                            

PYEHNTSH                                                                                                                    

D’YE-SH’YEN’CH                                                                                                                        
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