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Croeso gan Swyddog y
Cyn-fyfyrwyr
Croeso i rifyn haf 2016 o
Campus.

Croeso’r
Is-Ganghellor

Anfonir Campus at dros 35,000 o Gynfyfyrwyr drwy ebost a phost, ac mae’n
un o’r adnoddu rydym ni’n eu defnyddio
i hysbysu aelodau am newyddion a
digwyddiadau, ac unrhyw ddatblygiadau
sylweddol eraill yn y Brifysgol. Mae
hefyd yn gyfle i ddathlu llwyddiannau
aelodau o’r Cyn-fyfyrwyr ar draws y byd,
a gweld sut mae eu hastudiaethau wedi
dylanwadu a chynorthwyo i gyflawni eu
gyrfaoedd a’u nodau unigol.
Mae miloedd o Gyn-fyfyrwyr ar draws y byd
â gradd Prifysgol Cymru a phryd bynnag y
graddioch chi, neu ba bynnag sefydliad y
buoch yn ei fynychu, rydym ni’n gobeithio
eich bod yn ymfalchïo yn eich cyswllt â’r
Brifysgol. Wrth i ni symud at uno â Phrifysgol
Cymru y Drindod Dewi Sant, mae’r Brifysgol
yn awyddus i sicrhau bod aelodau’n parhau
i gael eu cefnogi ac yn teimlo eu bod yn
derbyn y newyddion diweddaraf wrth
agosáu at yr uno ac wedi hynny.
Byddwn yn croesawu sylwadau naill ai am
unrhyw rai o erthyglau’r cylchgrawn neu
am gymdeithas y cyn-fyfyrwyr ei hun, ac
os oes gennych chi unrhyw newyddion,
ffotograffau neu ddigwyddiadau cynfyfyrwyr yr hoffech chi eu rhannu, byddwn
yn eich annog i gysylltu. Gobeithio y
gwnewch chi fwynhau darllen rhifyn eleni
o Campus.
Jocelyn Keedwell
Swyddog Cyfathrebu (Cyn-fyfyrwyr)
alumni@cymru.ac.uk

Ar y clawr
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nwaith eto bu’n flwyddyn brysur i’r Brifysgol
wrth iddi barhau â’r broses o drawsnewid at
uno gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
(PCYDDS). PC a PCYDDS yw’r ddwy Brifysgol hynaf
yng Nghymru, ac maen nhw’n dechrau ar gyfnod
newydd cyffrous yn eu hanes wrth i’r broses uno fynd
rhagddi.

Wrth i ni edrych i’r dyfodol, ni ddylem anghofio ein
gorffennol a’r miloedd o fyfyrwyr dros y blynyddoedd
sydd wedi graddio’n llwyddiannus gyda dyfarniad
Cymru. Rydym yn ymfalchïo yn ein hanes a’n cyswllt â’r
hanes hwnnw, yn enwedig y ffordd mae wedi sicrhau
penderfyniad a hyder i siapio ein dyfodol ein hun.
Er gwaethaf y newid trawsnewidiol hwn, bydd cefnogaeth y ddau sefydliad i lawer
o ddigwyddiadau diwylliannol, addysgol a chymdeithasol yn parhau, yn enwedig
o ran hyrwyddo mentrau Cymreig traddodiadol a newydd. Drwy uno, ein nod yw
trawsnewid addysg yng Nghymru a thrwy hynny drawsnewid bywydau’r unigolion
a’r cymunedau sy’n gysylltiedig â ni.
Mae’r erthyglau drwy’r cylchgrawn yn helpu i ddangos y cysylltiadau cynyddol
rhwng y ddwy brifysgol, yn ogystal ag amlygu rhai o’r prosiectau ar y cyd a
mentrau diogelu sydd ar waith. Mae’n gyfle i ddathlu hanes a gwaddol Prifysgol
Cymru, a chyflawniadau ei graddedigion, yn ogystal ag edrych i’r dyfodol a sut y
bydd yn parhau i wasanaethu ei graddedigion a phobl Cymru yn y dyfodol.
Gobeithio y byddwch yn mwynhau darllen am y datblygiadau hyn i gyd, yn ogystal
â rhai o’r gweithgareddau eraill dros y misoedd diwethaf.
Yr Athro Medwin Hughes DL DPhil DPS FRSA
Is-Ganghellor

Cynnwys
4	
Roald Dahl: Wales of the
Unexpected
Dathliad Graddio 2016

Lansiwyd Ap Symudol Geiriadur Prifysgol
Cymru ym mis Chwefror, ac roedd yn un o
ddeg prosiect i elwa o gyllid Llywodraeth
Cymru ar gyfer hyrwyddo defnydd o’r
Gymraeg drwy dechnoleg a chyfryngau
digidol. Darllenwch ragor ar dudalen 12.

2

12 Lansio Ap GPC
	Ymweliad Astudio yng
Nghymru â Washington

6	Martha Davies: O Malibu i’r
Orsedd

14	Trawsnewid Glannau
Abertawe

8	Ymddiriedolaeth Gwaddolion
Cyfyngedig PC

	Dathlu Llanbedr Pont Steffan
fel Man Geni Rygbi Cymru

	Penodi’r IG yn Uchel Siryf
Dyfed

16	Cyn-fyfyriwr PC yn
dadorchuddio cerflun coffáu

10	Dr Carl Jones: Enillydd Gwobr
Indianapolis 2016

	Newyddion Canghennau ac
Adrannau

Campus: Cylchgrawn Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru

Y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a
Cheltaidd yn dathlu 30 mlynedd
Ar 1 Hydref cynhaliwyd dathliadau yn y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd (y
Ganolfan) i nodi deng mlynedd ar hugain ers ei sefydlu gan Brifysgol Cymru ym 1985.

Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd

Fe’i sefydlwyd fel canolfan ymchwil
arbenigol yn cynnal prosiectau
cydweithredol ar ieithoedd,
llenyddiaethau, diwylliant a hanes Cymru
a’r gwledydd Celtaidd eraill, a chafodd
gartref am yr wyth mlynedd cyntaf gan
Goleg Brifysgol Cymru, Aberystwyth,
ger yr Hen Goleg, cyn symud yn 1993
i adeilad pwrpasol wrth ymyl Llyfrgell
Genedlaethol Cymru.
Dywedodd yr Athro Medwin Hughes,
Is-Ganghellor Prifysgol Cymru, am y
Ganolfan:
“Ers ei sefydlu ddeng mlynedd ar hugain
yn ôl mae ymchwil ysgolheigaidd a
rhagoriaeth academaidd wedi bod yn
hanfodol i genhadaeth y Ganolfan. Yn
ystod y cyfnod hwn mae ymchwilwyr
y Ganolfan wedi gwneud cyfraniad
enfawr i ysgolheictod Cymreig, ac mewn
partneriaeth â sefydliadau yng Nghymru
a thu hwnt maent wedi creu adnoddau
hanfodol ar gyfer Astudiaethau Celtaidd.”
Ar hyn o bryd mae gan y Ganolfan
ddeg ar hugain o staff academaidd a
chynorthwyol. Er nad yw’n sefydliad
addysgu, mae amgylchfyd ymchwil
y Ganolfan yn ddelfrydol ar gyfer ôlraddedigion sy’n cael cyfle i weithio gydag
arbenigwyr yn eu meysydd.

Wrth sôn am brosiectau ymchwil y
Ganolfan dywedodd y Cyfarwyddwr
presennol, yr Athro Dafydd Johnston:
“Mae gweithgareddau’r Ganolfan
wedi ehangu dros y blynyddoedd gyda
phrosiectau arloesol sy’n ei rhoi ar flaen
y gad mewn ymchwil ar y gwledydd
Celtaidd. Gyda’i bri rhyngwladol,
ansawdd uchel ei hymchwilwyr, a record
ragorol o ran cynnal prosiectau ymchwil
cydweithredol, mae’r Ganolfan wedi
gwneud cyfraniad sylweddol i wybodaeth
a dealltwriaeth am dreftadaeth
ddiwylliannol Cymru.”
Wrth i’r Ganolfan ddathlu’r deng mlynedd
ar hugain eleni, mae ei dyfodol yn ddiogel
yn ystod ac ar ôl yr uno rhwng Prifysgol
Cymru a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi
Sant. Mae’r Brifysgol wedi cadarnhau ei
hymrwymiad i warchod y gweithgareddau
academaidd a diwylliannol a gynhelir
ganddi, a thrwy Adduned Cymru mae
wedi sefydlu cwmni elusennol, gydag
Arwel Ellis Owen yn Gadeirydd ar y
Bwrdd Cyfarwyddwyr, er mwyn sicrhau
parhad cyfraniad y Ganolfan i ddysg ac
ysgolheictod Cymru.
Gan gadw ei chysylltiadau cryf â
sefydliadau academaidd a chyrff
diwylliannol eraill, bydd y Ganolfan yn
parhau i gynnal ystod eang o raglenni
ymchwil i ddathlu a hyrwyddo iaith,
treftadaeth a diwylliant Cymru.

Prosiectau Gorffenedig
• Beirdd y Tywysogion
•	Hanes Cymdeithasol yr Iaith
Gymraeg
• Beirdd yr Uchelwyr
• Diwylliant Gweledol Cymru
•	Yr Ieithoedd Celtaidd a
Hunaniaeth Ddiwylliannol
•	Iolo Morganwg a’r Traddodiad
Rhamantaidd yng Nghymru
• Barddoniaeth Guto’r Glyn
•	Prydain Hynafol a Pharthau Môr
Iwerydd
• Cymru a’r Chwyldro Ffrengig
• Eira Ddoe: cofio tywydd eithafol
• Gwydr Lliw yng Nghymru
Prosiectau Cyfredol
•	Trosglwyddo Gwybodaeth a
Rhwydweithiau Cymdeithasol
•	Teithwyr Chwilfrydig: Thomas
Pennant a Theithio i Gymru ac i’r
Alban 1760-1815
•	Ewrop Môr Iwerydd yn Oesoedd y
Metelau
• Cwlt y Seintiau
• Geiriadur Prifysgol Cymru
• Astudiaethau Enwau Cymreig
• Enwau Lleoedd Sir Amwythig
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Roald Dahl:
Wales of the Unexpected
Mae 2016 yn ganmlwyddiant geni Roald Dahl, un o adroddwyr straeon mwyaf
poblogaidd y byd. I nodi’r canmlwyddiant pwysig hwn, mae Gwasg Prifysgol
Cymru’n cyhoeddi cyfrol newydd, Roald Dahl: Wales of the Unexpected, sef
casgliad o ysgrifau wedi’u golygu gan yr Athro Damian Walford Davies sy’n
edrych ar effaith blynyddoedd cynnar Dahl yng Nghymru ar ei ysgrifennu.
Gyda chlawr sy’n cynnwys darlun gan
Syr Quentin Blake, disgrifiodd Donald
Sturrock, bywgraffydd swyddogol
Dahl y gyfrol fel “casgliad cyfareddol a
darllenadwy o ysgrifau sy’n taflu goleuni
rhyfeddol ar gefndir Cymreig cymhleth ac
annisgwyl Roald Dahl.”

Siwan Rosser, Carrie Smith, Tomos Owen a
Damian Walford Davies yng Ngŵyl y Gelli

Ar 2 Mehefin daeth cyfranwyr y gyfrol
at ei gilydd yng Ngŵyl Llenyddiaeth a
Chelfyddydau’r Gelli i drafod presenoldeb
hanfodol Cymru yng ngwaith Dahl.
Sefydlwyd yr ŵyl flynyddol 10 diwrnod
29 o flynyddoedd yn ôl ac mae’n dod
ag awduron o bedwar ban byd i drafod
a rhannu straeon yn amgylchedd hyfryd

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.
Roedd y digwyddiad a drefnwyd ar y cyd
â Llenyddiaeth Cymru a Dahl 100, yn un o
nifer yn y Gelli’n dathlu gwaddol Dahl.
I gael y newyddion diweddaraf am holl
ddathliadau canmlwyddiant Dahl yng
Nghymru, ewch i wefan Roald Dahl 100
yng Nghymru Llenyddiaeth Cymru www.literaturewales.org/roalddahl100cym/
Cost Roald Dahl: Wales of the Unexpected
yw £24.99 a gellir ei rag-archebu ar wefan
Gwasg Prifysgol Cymru www.uwp.co.uk/cy/

Cylchgrawn Addysg Cymru
Ddechrau mis Mawrth
lansiwyd y Cylchgrawn
Addysg Cymru newydd
(Cylchgrawn Addysg Prifysgol
Cymru’n flaenorol).

Donaldson, John Furlong, David Egan a
David Reynolds, ar y materion allweddol
sy’n effeithio ar addysg yng Nghymru yn
dilyn Sgwrs Fawr y genedl yn ddiweddar.

Am ragor o wybodaeth am y Cyfnodolyn,
a gwybodaeth ar sut i danysgrifio, ewch i
Wefan GPC – www.uwp.co.uk/cy/

Fe’i hail-lansiwyd mewn partneriaeth â
Chanolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn
Addysg ac mae’n cael ei gyhoeddi o hyd
gan Wasg Prifysgol Cymru fel cyfnodolyn
a adolygir sy’n cyhoeddi erthyglau sy’n
dyfnhau dealltwriaeth o ymarfer gorau ar
draws y sectorau addysg yng Nghymru.
Mae’r cylchgrawn, a lansiwyd gan gyn
Brif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan,
yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, wedi’i
anelu at ymchwilwyr, gwneuthurwyr polisi
ac ymarferwyr sy’n rhannu’r nod cyffredin
o gyflawni rhagoriaeth mewn addysg yng
Nghymru. Mae rhifyn y gwanwyn 2016
yn cynnwys erthyglau gan addysgwyr
blaenllaw, gan gynnwys Graham
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Yr Athro David Egan, Rhodri Morgan, Tony Ball a’r Athro Medwin Hughes
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Dathliad Graddio
Cynhaliwyd dathliad 2016 ddiwedd mis Ebrill yng Nghanolfan
Mileniwm Cymru, Caerdydd, gyda thros 600 o raddedigion a’u
gwesteion yn bresennol. Digwyddiad gwirioneddol ryngwladol,
gyda myfyrwyr yn teithio o Tsieina, Affrica, India ac Ewrop i gymryd
rhan yn y dathliadau.
Yn llywyddu ar y cyfan oedd yr IsGanghellor, yr Athro Medwin Hughes, ac
roedd yr osgordd yn cynnwys cynrychiolwyr
o Brifysgol Cymru a’n partner uno Prifysgol
Cymru y Drindod Dewi Sant.
Cafodd pob myfyriwr graddedig
gyfarchiad personol gan yr Is-Ganghellor
a chafwyd perfformiad gwefreiddiol gan
Arshak Kuzikyan, un o gantorion Academi
Llais Genedlaethol Cymru.
Fel yn y gorffennol, fel rhan o’r dathlu,
dyfarnodd y Brifysgol raddau er
anrhydedd. Eleni cydnabu’r Brifysgol
chwech unigolyn:

Mr Justin Albert - Athro yn y
Celfyddydau honoris causa am ei
wasanaeth yn hyrwyddo cadwraeth
treftadaeth yng Nghymru
Yr Athro Elan Closs Stephens CBE Doethur mewn Llên honoris causa am ei
chyfraniad eithriadol i fywyd diwylliannol
Cymru
Yr Athro Dr Mohd Amin Jalaludin
- Doethur yn y Gwyddorau honoris
causa am ei gyfraniad rhyngwladol i
wyddoniaeth feddygol ac addysg

Yr Hybarch Feistr Chin Kung Doethur mewn Llên honoris causa
am ei wasanaeth a’i gefnogaeth i
weithgareddau rhyngddiwylliannol a
rhyngffydd
Y Gwir Anrhydeddus Syr Malcom
Pill - Doethur yn y Cyfreithiau honoris
causa am ei wasanaeth i’r gyfraith a
chyfiawnder yng Nghymru a Lloegr
Dr Ann Rhys - Athro yn y Gwyddorau
honoris causa am ei gwasanaeth i fywyd
cyhoeddus yng Nghymru gan gynnwys
hyrwyddo gwybodaeth feddygol drwy
gyfrwng y Gymraeg a’i chefnogaeth i
Brifysgol Cymru
Mae’n bleser gan y Brifysgol gydnabod
y llwyddiannau a’r cyfraniadau y mae
pob unigolyn wedi eu gwneud yn eu
meysydd priodol, ac mae’n hynod o falch
i’w croesawu nhw oll fel Graddedigion Er
Anrhydedd Prifysgol Cymru.

Mr Justin Albert

Yr Athro Elan Closs Stephens CBE

Yr Athro Dr Mohd Amin Jalaludin

Yr Hybarch Feistr Chin Kung

Y Gwir Anrhydeddus Syr Malcom Pill

Dr Ann Rhys
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Traeth Aberystwyth

O Malibu
i’r Orsedd
Brodor o UDA yw Martha Davies, ond mae ei Chymreictod yn gryf. Mae’n byw yn Lincoln, Nebraska,
ond treuliodd bedair blynedd yn Aberystwyth yn y 1970au lle dysgodd siarad Cymraeg. Cafodd y
cyfnod hwn yn y dref fach glan môr effaith fawr ar weddill ei bywyd a phan ddychwelodd i UDA fe’i
hysbrydolodd i hyrwyddo iaith a threftadaeth Cymru a dod yn weithgar yng nghymuned Gymreig
Gogledd America. I gydnabod ei gwaith, eleni caiff ei hanrhydeddu gan Orsedd y Beirdd yn Eisteddfod
Genedlaethol Sir Fynwy a’r Fro.
Ganwyd Martha yn ne Califfornia ac fe’i
magwyd ym Malibu. Yn ystod ei phriodas
gyntaf bu’n byw mewn Taleithiau niferus
yn y gogledd ddwyrain cyn symud i’r DU.
Ar ôl dwy flynedd yn Llundain symudodd i
Aberystwyth yn 1976 pan ymgymerodd ei
gŵr â swydd ddysgu yn y Brifysgol.
Mae Martha’n cofio ei chyfnod yn
Aberystwyth gyda hoffter:
“Cefais fy nenu at Gymru gan fy mod wedi
fy magu yn gwybod bod gen i gefndir
Cymreig (Williams oedd fy mam) yn
ogystal ag Almaeneg, Albaneg, Saesnig a
Gwyddelig. Roeddwn i wrth fy modd yn byw
yn Aberystwyth, yn cerdded i bobman, hyd
yn oed llusgo’r neges siopa adref. Roedd
cerdded o gwmpas y dref yn antur, cyfarfod
â chyfeillion yn annisgwyl, gweld Ynys Enlli
ar y gorwel.”
Tra’r oedd yn byw yn Aberystwyth,
penderfynodd Martha fynd i wersi Cymraeg.
Cafodd gyfres o diwtoriaid rhagorol, ac
enillodd Dystysgrif Cymraeg ail iaith gan
Brifysgol Cymru:
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“Dysgodd fy mhlant, yn Ysgol Penweddig,
Gymraeg yn gyflymach o lawer na fi.
Doeddwn i erioed wedi clywed y Gymraeg
cyn dod i Gymru, a doedd gen i ddim
bachyn yn fy ymennydd i osod seiniau a
chystrawen Cymraeg arno. Roeddwn i’n
fam 35 oed ond fel plentyn wrth ddysgu’r
Gymraeg. Byddwn i’n papuro nenfydau
ac yn ailwampio lloriau gan wrando ar
radio Cymraeg a chanu gyda chaneuon
pop a hwiangerddi Cymraeg. Yn ystod y
trydydd gaeaf fe gefais i annwyd trwm a
gorfod aros yn y tŷ am wythnos, yn darllen
nofel T. Rowland Hughes, William Jones yn
Gymraeg. Erbyn i mi ei gorffen, roeddwn i’n
darllen yn rhugl. Bellach, ddeugain mlynedd
yn ddiweddarach, mae’r un gyfrol ar fy silff
lyfrau. Rwy’n bwriadu ei hailddarllen, y tro
hwn heb eiriadur.”
Roedd Martha’n ei chael yn anodd gadael
Aberystwyth yn 1980, ond dros amser
darganfu Cymry America, gan ddysgu
emynau Cymraeg yn y Cymanfaoedd
Canu yn Albany, NY a dod o hyd i
gymunedau Cymraeg mewn mannau

eraill y bu’n byw ynddyn nhw. Yn y 36 o
flynyddoedd ers gadael Aberystwyth mae
Martha wedi mynychu pob Gŵyl Gymreig
Gogledd America, ac wedi mynd i nifer o
gyrsiau wythnos Cymraeg wedi’u noddi
gan Gymdeithas Madog ac Wythnos
Treftadaeth Cymru.
Bu’n byw yn Ames, Iowa gyda’i diweddar
ail ŵr, Phillips G. Davies, ysgolhaig CymreigAmericanaidd, gan gyfieithu hanesion
am anheddwyr o Gymru yn America ac
erthyglau i’r papur newydd Cymraeg
wythnosol, Y Drych, a gyhoeddwyd yn
bennaf yn Utica, NY am dros gan mlynedd.
Un o hoff bethau Martha yw cyfieithu
straeon yr anheddwyr Cymreig yn America
a rhannu’r straeon hyn gyda phobl
eraill. Mae’n ysgrifennu colofn reolaidd i
gylchlythyr chwarterol Cymdeithas Achyddol
Cymru-America, mae’n un o gyfranwyr
Ninnau ac Y Drych, a hefyd wedi cyfieithu
pedwar hanes anheddiad Cymru-America.

Campus: Cylchgrawn Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru
Wrth sôn am y gwaith, eglurodd Martha:
“Dyw cyfieithu Cymraeg o’r 19eg Ganrif
ddim yn hawdd, ond mae’n talu ar ei
ganfed. Roedd yr anheddwyr yn mynegi
eu profiad yn fwy agored yn iaith y galon,
Cymraeg, gan rannu manylion na fydden
nhw byth wedi’u crybwyll yn Saesneg. Ers i
Phillip farw rwyf i wedi parhau â’r prosiectau
cyfieithu, gan ddatgelu gwir hanes CymruAmerica o ffynonellau Cymraeg eu hiaith.”
Ers 2004, mae Martha’n byw gyda’i gŵr
Berwyn Emrys Jones yn ei dref enedigol
yn Lincoln, Nebraska. Denwyd hi yno
gan yr awydd i wirfoddoli ym Mhrosiect
Treftadaeth Gymreig y Great Plains yn
Wymore, sydd awr o yrru i’r de o Lincoln.
Ers dros ddegawd, mae Canolfan
Treftadaeth Gymreig y Great Plains
wedi bod yn fan arbennig ar gyfer hanes
ac adloniant Cymreig. Mae’n gorff
gwirfoddol dielw, a’i genhadaeth yw
darganfod, cadw, dehongli a dathlu hanes
a chyfraniadau’r anheddwyr o Gymru ar
Beithiau Gogledd America a datblygu
diddordeb a gwerthfawrogiad y cyhoedd o
amrywiaeth ethnig a diwylliannol America.
Mae cyfleusterau’r Ganolfan Treftadaeth
Gymreig yn cynnwys neuaddau arddangos,
llyfrgell, siop anrhegion ac ystafell archif â’r
cyfleusterau diweddaraf i gadw cofnodion
a gasglwyd gan unigolion a sefydliadau o’r
naill arfordir i’r llall.
Mae urddo Martha i Orsedd y Beirdd yn yr
Eisteddfod eleni’n anrhydedd fawr. Mae’n
gyfle blynyddol i gydnabod unigolion o
bedwar ban byd am eu llwyddiannau a’u
hymrwymiad i Gymru, y Gymraeg a’u
cymunedau lleol. Bydd unigolion eleni’n cael
eu hanrhydeddu mewn seremoni arbennig
ar Faes yr Eisteddfod yn y Fenni ddydd
Gwener 5 Awst.
Mae Martha a’i gŵr yn bwriadu mynychu
pob dydd o’r Eisteddfod yn y Fenni, gan
gynnal stondin ar y Maes - Cymry Gogledd

Martha Davies © Shane & Sunny Portrait Artists

Amerig/North American Welsh. Wrth sôn
am yr Eisteddfod a’i hanrhydedd gan yr
Orsedd dywedodd Martha:

Er gwaetha’r pellter, mae’n amlwg fod
Martha’n dal i deimlo ymlyniad cryf â
Chymru ac Aberystwyth:

“Cefais fy synnu ac rwyf i wrth fy modd i
gael yr anrhydedd hwn gan yr Orsedd. Wrth
ddarllen y llythyr, dechreuais grio. Wrth
feddwl am y flwyddyn 2016, sylweddolais
y bydd y seremoni urddo’n cael ei chynnal
ddeugain mlynedd ers i mi ddechrau dysgu
Cymraeg yn Aberystwyth.”

“Ar ôl deugain mlynedd, Aberystwyth yw
canol fy myd i. Fe ddilynais hynt stormydd y
gaeaf ar Facebook, ac ymweliad Pedwarawd
Escher â’r Llyfrgell Genedlaethol, a does
ond angen i mi weld map o strydoedd
Aberystwyth i mi deimlo hiraeth.”

Murlun Canolfan Treftadaeth Gymreig Great Plains
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Cyflwyno

Cronfa Treftadaeth ‘Y Werin’
Newidiadau pwysig i Ysgoloriaethau, Dyfarniadau a Gwobrau Prifysgol Cymru
Dros y blynyddoedd, mae’r Brifysgol
wedi derbyn a bod yn gyfrifol am
weinyddu llawer o ysgoloriaethau,
grantiau a bwrsariaethau sydd wedi’u
rhoi’n hael at ddibenion penodol neu
i fuddiolwyr dynodedig. Ceir ystod
eang o bynciau o ymchwil a theithio
i gerddoriaeth, gan gynnig cymorth
ariannol i ddarpar fyfyrwyr a myfyrwyr
cyfredol, yn ogystal â rhai sydd ar
gael i Raddedigion Prifysgol Cymru’n
benodol.
Gan gydnabod bod y Brifysgol ar hyn o
bryd yn y broses o uno gyda Phrifysgol
Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS)
gyda’r broses yn debygol o gael ei
chwblhau yn 2017/18, bydd yr holl
gymynroddion ‘cyfyngedig’ hyn yn fuan
yn trosglwyddo i gronfa newydd Y Werin.
Sefydlwyd Y Werin fel cronfa gan yr
ymddiriedolaeth elusennol a sefydlwyd
gan y Brifysgol i reoli’r dyfarniadau a’r
gwobrau hyn fel rhan o greu Adduned
Cymru. Sefydlwyd yr ymddiriedolaeth
ym mis Chwefror 2015 i sicrhau bod y
rhoddion a’r cymynroddion niferus a
dderbyniwyd gan y Brifysgol yn parhau
i gael eu dyfarnu a’u defnyddio at eu
dibenion gwreiddiol. Hyd nes y bydd yr
uno wedi’i gwblhau, bydd y Brifysgol yn
parhau i weinyddu’r cymynroddion hyn,
ond ar ran yr ymddiriedolwyr annibynnol
sy’n rheoli Y Werin.
Caiff gwefan newydd Y Werin, fydd
yn cynnwys gwybodaeth am yr holl
wahanol ddyfarniadau a gwobrau
sydd ar gael i Fyfyrwyr a Graddedigion,
ynghyd â manylion am sut i ymgeisio,
ei lansio’n fuan. Anogir graddedigion

Enghreifftiau o ddyfarniadau
sydd ar gael i Raddedigion
Prifysgol Cymru
Ysgoloriaeth W P Thomas/W D Clee Galluogi’r deiliad i ddilyn astudiaethau
neu ymchwil pellach mewn
Cerddoriaeth, Llenyddiaeth Gymraeg
neu Hanes Cymru
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i edrych ar y safle o bryd i’w gilydd i
weld yr ysgoloriaethau sydd ar gael,
gyda disgwyliad y bydd dyfarniadau a
gwobrau newydd ar gael dros y ddwy
neu dair blynedd nesaf. Hyd nes y caiff y
wefan newydd ei lansio, bydd manylion
am ddyfarniadau a gwobrau yn dal i
fod ar gael drwy gais gan y Brifysgol a
gwahoddir unrhyw un sydd â diddordeb i

ebostio’r Gofrestrfa:
desggymorthygofrestrfa@cymru.ac.uk

Ysgoloriaeth Deithio Goffa Gareth
Jones - Galluogi’r deiliad i deithio
mewn gwledydd tramor gyda golwg ar
hwyluso astudiaethau mewn cysylltiadau
rhyngwladol

Ysgoloriaeth Llewellyn Williams Ysgoloriaethau ôl-raddedig i ymchwilio
i Hanes Cymru (gan gynnwys
cyfreithiau Cymru ac agweddau
economaidd o fywyd Cymru)

Cronfa Goffa Thomas Ellis - Cynorthwyo
ag ymchwil a chyhoeddi ym maes iaith,
llenyddiaeth, hanes a henebion Cymru a
Sir Fynwy

Cymynrodd Ellen Thomas Stanford
- Ysgoloriaeth i ymgeisydd symud at
astudiaethau pellach yn y Clasuron,
Groeg neu Ladin

I gael rhagor o wybodaeth am Adduned
Cymru ac ymddiriedolwyr annibynnol yr
ymddiriedolaeth elusennol newydd, ewch
i wefan y Brifysgol –
www.cymru.ac.uk/AddunedCymru

Campus: Cylchgrawn Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru

Seremoni urddo ar Gampws Caerfyrddin PCYDDS

Cadarnhau mai’r Athro
Medwin Hughes yw Uchel
Siryf newydd Dyfed
Yn y Seremoni Sefydlu a gynhaliwyd ar 24 Mawrth, cadarnhawyd
yr Athro Medwin Hughes DL yn Uchel Siryf newydd Dyfed.
Llywyddwyd y Seremoni, a gynhaliwyd ar gampws Prifysgol
Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin, gan Arglwydd
Brif Ustus Cymru a Lloegr, y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Thomas
o Gwmgïedd.
Penodwyd yr Athro Hughes i’r rôl gan Ei
Mawrhydi y Frenhines ym mis Mawrth yn
ystod seremoni hanesyddol mewn cyfarfod
o’r Cyfrin Gyngor ym Mhalas Buckingham.
Penodir i swydd Uchel Siryf dan Warant
Frenhinol a dyma yw’r swydd seciwlar
hynaf yn y Deyrnas Unedig ar ôl y Goron.

gwneud deddfau, a pherthnasedd hynny
i’r Gymru ddatganoledig sydd ohoni.
Datganodd fod swydd yr Uchel Siryf
yn bwysig i ddyfodol Cymru a dyfodol
ei chyfansoddiad ac, er bod y rôl wedi
esblygu, mae’n chwarae rhan bwysig yn
ansawdd cymdeithas.

Yn ystod y Seremoni Sefydlu, estynnodd yr
Arglwydd Brif Ustus ei longyfarchiadau i’r
Athro Medwin Hughes ar ei benodiad. Yn
ei anerchiad, nododd yr Arglwydd Thomas
swyddogaeth newidiol yr Uchel Siryf ers
dechrau’r rôl yng Nghymru yn 1284, ac
amlinellodd agweddau deuol cyfiawnder,
gan gymharu’r berthynas rhwng y
system gyfiawnder o’i chyferbynnu â

Yn ei ddatganiad talodd yr Athro Medwin
Hughes deyrnged i’r Arglwydd Brif Ustus
am ei gyfraniad i gyfraith Cymru ac yn
enwedig ei swyddogaeth allweddol o ran
sicrhau y gellid gweinyddu cyfiawnder
trwy gyfrwng y Gymraeg. Meddai’r Athro
Hughes:
“Mae’n anrhydedd cael fy sefydlu yn

Yr Athro Medwin Hughes

Uchel Siryf Dyfed ac edrychaf ymlaen
at wasanaethu Siryfiaeth Dyfed mewn
rhanbarth lle casglwyd ynghyd gyfreithiau
canoloesol Cymru am y tro cyntaf gan
Hywel Dda. Hoffwn longyfarch y cyn
Uchel Siryf, Mr James W P Lewis, ar ei
gyfnod yn y swydd ac edrychaf ymlaen
at barhau â’i waith ardderchog ef a’m
rhagflaenwyr.”
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Yr Athro Carl Jones yn ennill

Gwobr Indianapolis 2016
Cyhoeddwyd mai’r cyn-fyfyriwr o Brifysgol Cymru, yr Athro Carl
Jones yw Enillydd Gwobr Indianapolis 2016 – prif wobr y byd ar
gyfer cadwraeth anifeiliaid.

Carl Jones gyda chyw cudyll

I gydnabod ei lwyddiannau pwysig yn
achub rhywogaethau rhag diflannu,
bydd Jones, sy’n brif wyddonydd gydag
Ymddiriedolaeth Cadwraeth Bywyd Gwyllt
Durrell a chyfarwyddwr gwyddonol Sefydliad
Bywyd Gwyllt Mauritius, yn ymuno â
rhengoedd enillwyr Gwobr Indianapolis, rhai
o’r cadwraethwyr gorau ar y Ddaear.
Mae Gwobr Indianapolis yn cydnabod
ac yn gwobrwyo cadwriaethwyr sydd
wedi cyflawni llwyddiannau mawr o ran
cynaladwyedd rhywogaeth neu grŵp o
rywogaethau anifeiliaid. Crëwyd y Wobr
gan Gymdeithas Sŵolegol Indianapolis
fel rhan o’i chenhadaeth i rymuso pobl
a chymunedau, yn lleol ac yn fyd-eang,
i ddatblygu cadwraeth anifeiliaid. Bydd
enillwyr y wobr, a ddetholir gan reithgor o
arweinwyr cadwraeth nodedig, yn derbyn
gwobr ariannol o $250,000 a Medal Lilly.

Scinc Telfair © Nik Cole
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Mae Jones wedi gweithio am yn agos i
40 mlynedd ym Mauritius, gan achub o

leiaf naw rhywogaeth rhag diflannu - gan
gynnwys cudyll Mauritius, y golomen
binc, paracît eco a’r telor Rodriges – ac
mae wedi gweithio i adfer poblogaethau
llawer o rywogaethau eraill. Drwy raglenni
sy’n defnyddio technegau gofalu’n
ymarferol am anifeiliaid a ddatblygwyd
mewn sefydliadau sŵolegol cyfoes, mae
canlyniadau Jones yn rhyfeddol: o’r
63 rhywogaeth o adar, mamaliaid ac
amffibiaid ledled y byd sydd wedi’u dadrestru ar Restr Goch Undeb Ryngwladol
Cadwraeth Natur (IUCN) o ganlyniad i
fentrau cadwraeth, mae wedi arwain yr
ymdrechion i adfer chwech ohonyn nhw.
“Wn i ddim am unrhyw gadwraethwr
sydd wedi achub cynifer o rywogaethau
rhag diflannu,” dywedodd Dr Simon N.
Stuart, Cadeirydd Comisiwn Goroesi
Rhywogaethau IUCN, a enwebodd Jones
am y dyfarniad.

Campus: Cylchgrawn Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru

Paracît © Fiona Marchant

Mae Jones yn un o ddilynwyr y
cadwraethwr anifeiliaid eiconig o
Brydain, Gerald “Gerry” Durrell, ac yn
debyg i’w fentor, mae ganddo dalent
am gyrchoedd beiddgar. Fe’i ganwyd a’i
fagu yng Nghaerfyrddin, ac enillodd ei
radd meistr a doethuriaeth o Brifysgol
Cymru Abertawe fel yr oedd ar y pryd.
Tua diwedd y 1970au, teithiodd Jones i
Weriniaeth Mauritius - cartref yr aderyn
diflanedig adnabyddus y dodo - i achub
rhywogaeth arall yr oedd cadwriaethwyr
o’i flaen wedi’i ystyried yn achos coll:
cudyll Mauritius. Ar y pryd, dim ond
pedwar cudyll oedd ar ôl yn y gwyllt,
gan ei wneud yr aderyn mwyaf prin yn y
byd. Llwyddodd Jones nid yn unig i atal
diflaniad cudyll Mauritius, ond ehangodd
eu nifer yn sylweddol drwy ryddhau dros
300 o adar a fridiwyd dros un ddegawd.
Ar ôl dod yn agos at ennill Gwobr
Indianapolis yn 2012 a 2014, dywedodd
Jones cymaint oedd yr anrhydedd yn ei
olygu iddo: “Ennill Gwobr Indianapolis yn
2016 heb os yw un o uchafbwyntiau fy
ngyrfa. Mae’n glod rhyfeddol nid yn unig
i fi, ond i Gerry Durrell a’r bobl sydd wedi
gwneud hyn yn bosibl dros y blynyddoedd.
Rwyf i’n arbennig o falch o’r wobr hon am
ei bod yn dilysu cadwraeth anifeiliaid - fel
scinciau Telfair a’r colomennod pinc - nad
ydyn nhw’n megafertebradau, ond sydd
serch hynny’n darparu gwasanaethau
ecosystem hanfodol bwysig,”

Mae Jones yn cydnabod yr angen i
adfer ecosystemau cyfan, yn hytrach
na chanolbwyntio ar rywogaeth yn
unig. Yn 1994, bu’n gwasanaethu fel
ymgynghorydd allweddol i lywodraeth
Mauritius i sefydlu Parc Cenedlaethol
Black River Gorges, y cyntaf yn y wlad.
O ganlyniad i weledigaeth Jones, mae
gwaith yn mynd rhagddo i adfer naw
ynys Mascarenaidd allfordirol sydd
wedi dirywio’n enbyd, gan gynnwys
Ynys Round, un o brosiectau adfer ynys
pwysicaf a mwyaf hirhoedlog y byd.
Mae Jones wedi ymrwymo i hyfforddi
ac ysbrydoli pobl ifanc ym Mauritius
i adeiladu ar ei waddol a chapasiti
cadwraeth yr ynys. Fel arweinydd
carismatig, tyfodd Jones dîm ei raglen
ym Mauritius i fod yn gorff cadwraeth ar
ei draed ei hun – Sefydliad Bywyd Gwyllt
Mauritius. Heddiw, y sefydliad hwn yw
un o gyrff cadwraeth anllywodraethol
mwyaf blaennaw’r ardal. Dros y 30
mlynedd diwethaf, mae dros 800 o bobl
wedi hyffordd gyda Jones, gyda llawer
bellach yn gweithio’n broffesiynol mewn
cadwraeth neu fioleg.

Carl Jones gyda pharacît

Carl Jones gyda Gerry Durrell
© Durrell Wildlife Conservation Trust

Caiff Jones ei anrhydeddu’n ffurfiol yng
Ngala Gwobr Indianapolis 2016 ar 15
Hydref yn Indianapolis.
I gael rhagor o wybodaeth ewch i: www.
indianapolisprize.org
Cudyll Mauritius © Sam Cartwright
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Gyda’r cloc: Ap GPC ar gyfer iOS; Gareth Morlais, ar ran Llywodraeth Cymru’n egluro pwysigrwydd y prosiect; disgyblion Penweddig yn
trafod pa mor ddefnyddiol fydd yr ap newydd – Ffotograffau’r digwyddiad © Dr Martin Crampin

Lansio Ap Geiriadur Prifysgol Cymru
Ym mis Ebrill 2015 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru bod ap Geiriadur Prifysgol Cymru (GPC)
yn un o ddeg prosiect a fyddai’n elwa o arian a neilltuir i hybu defnydd o’r Gymraeg drwy
dechnoleg a chyfryngau digidol.
Mae Geiriadur Prifysgol Cymru wedi
bod ar-lein ers mis Mehefin 2014 ac o
hyn ymlaen bydd hefyd ar gael fel ap
ar ffonau symudol a thabledi. Mae’r ap
yn cynnwys holl ddata GPC, geiriadur
Cymraeg cynhwysfawr tebyg i’r Oxford
English Dictionary. Yn wahanol i GPC Ar
Lein, mae modd lawrlwytho holl gynnwys
y geiriadur i’ch dyfais fel nad oes angen
cysylltiad â’r Rhyngrwyd i’w ddefnyddio.
Diffinnir pob gair yn Gymraeg gydag
enghreifftiau o’i ddefnydd o bob cyfnod a
rhoddir cyfystyron Saesneg a tharddiad.
Croesawodd yr Athro Dafydd Johnston,
Cyfarwyddwr y Ganolfan Uwchefrydiau

Cymreig a Cheltaidd, lle mae tîm
golygyddol y geiriadur yn gweithio, y
gwesteion i ddigwyddiad i lansio’r ap
ar 24 Chwefror yn Ysgol Gymunedol
Penweddig, Aberystwyth, gan gyflwyno
dangosiad o’r ap. Disgwylir y bydd
disgyblion a myfyrwyr ymhlith y rheini
fydd yn elwa’n sylweddol o’r ap newydd,
fydd yn dod â phŵer y geiriadur
hanesyddol hwn yn syth i’w dyfais
symudol.
Wrth siarad cyn y lansio, dywedodd y Prif
Weinidog Carwyn Jones AC:
“Mae Geiriadur Prifysgol Cymru eisoes
wedi bod yn un o’r safonau aur ar gyfer
yr iaith Gymraeg ac, fel rwy’n gwybod
o brofiad, mae’n rhywbeth sy’n cael ei
ddefnyddio’n barhaus gan siaradwyr
Cymraeg a dysgwyr. Rwy’n falch iawn,
felly, ein bod wedi gallu cefnogi’r Brifysgol
er mwyn rhoi’r adnodd cynhwysfawr,
poblogaidd a hynod ddefnyddiol
hwn mewn cyfrwng newydd ar gyfer
cynulleidfa newydd.”
Ers lansiad y Geiriadur Ar Lein mae nifer
o eiriau newydd wedi’u hychwanegu ac i
gyd-fynd â’r lansiad yma ychwanegwyd

Andrew Hawke © Dr Martin Crampin
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llawer mwy. Yn eu plith y tro hwn y
mae nifer o eiriau yn ymwneud â
bwyd – geiriau megis eisin, eidionyn,
grawnffrwyth, hambyrgyr, harico, lasania,
llysfwytawr, macarŵn ac mae’r geiriau
hashish a goryfed hefyd wedi ennill eu lle.
Mae geiriau cyfrifiadurol megis e-bost,
e-bostio, gwefan a gwallneges hefyd i’w
gweld am y tro cyntaf ynghyd â jog a
jogio.
“Mae’n wych medru ychwanegu geiriau
newydd fel hyn i’r Geiriadur,” medd
Andrew Hawke, Golygydd Rheolaethol
y Geiriadur. “Gan ein bod bellach ar
lein mae modd ychwanegu unrhyw
air ar unrhyw adeg ac y mae dyddiad
cynharaf geiriau sy’n ymddangos yn
weddol ddiweddar yn aml yn syndod.
Pwy fuasai’n meddwl bod jogio wedi
ymddangos gyntaf yn y Rhyl Record and
Advertiser yn 1909? Ond yr ystyr bryd
hynny oedd ‘symud neu fynd ymlaen
mewn ffordd lafurus’.”
Fe fydd yr ap hefyd yn cynnwys dwy gêm
eiriau syml - y naill i gael hyd i air cudd a’r
llall i ddatrys anagram.

Campus: Cylchgrawn Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru

Cynnal derbyniad ‘Astudio yng
Nghymru’ yn Washington DC
Ddechrau mis Chwefror,
arweiniodd yr Athro
Simon Haslett, Dirprwy
Is-Ganghellor mentrau
Rhyngwladol a Chyfoethogi
ar draws Prifysgol Cymru a
Phrifysgol Cymru y Drindod
Dewi Sant, Brifysgolion
Cymru mewn derbyniad
ym mhreswylfa Llysgennad
Prydain yn Washington.

Roedd yr Athro Simon Haslett a Mr Patrick Davies ymhlith y siaradwyr yn y digwyddiad

Fe’i cynhaliwyd ar y cyd â Mr Patrick
Davies, Dirprwy Bennaeth Cenhadaeth
Prydain a Dr Gareth Morgan, Pennaeth
Llywodraeth Cymru yng Ngogledd
America, a nod y noswaith oedd dathlu
ymchwil a phartneriaethau addysgol
rhwng Cymru ac UDA, a helpu i
hyrwyddo’r brand ‘Astudio yng Nghymru’.
Ynghyd â gwesteiwyr y noson, ymhlith y
siaradwyr yn y digwyddiad oedd yr Athro
Haslett, y Cynghreswr Morgan Griffith o
Gawcws Cyfeillion Cymru a Paul Smith,
Cyfarwyddwr British Council USA.
Wrth drafod y digwyddiad a’i gyfleoedd,
dywedodd yr Athro Haslett: “Roedd hwn
yn gyfle gwych i Brifysgolion Cymru
gyfarfod â phartneriaid a chyn-fyfyrwyr, a
dathlu’r cysylltiad rhwng Cymru ac UDA.
Roedd yn anrhydedd cynrychioli Prifysgol
Cymru a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi
Sant a chyfarfod â Chyn-fyfyrwyr sydd
wedi treulio amser yn astudio ac yn byw
yng Nghymru.”

Lansiwyd ‘Astudio yng Nghymru’ yng
nghynhadledd flynyddol Cymdeithas
yr Addysgwyr Rhyngwladol (NAFSA) yn
2015, ac mae’n borth addysgiadol sy’n
arddangos y gorau o’r hyn sydd gan
Gymru i’w gynnig fel cyrchfan astudio o’r
radd flaenaf - o’i phrifysgolion a’i chyrsiau
i’w hanes a’i diwylliant, yn ogystal â
gwybodaeth ymarferol ar sut i ymgeisio.

Roedd cynrychiolaeth o nifer o
Brifysgolion eraill Cymru yn y derbyniad,
ynghyd â phartneriaid y Brifysgol,
a chysylltiadau lleol o fusnes a
gwleidyddiaeth.

Cyfleoedd Astudio Pellach ar Gampws Llundain ein Partner Uno
Fel un o raddedigion Prifysgol Cymru, efallai y byddwch am ddysgu mwy am y cyfleoedd astudio a grëir gan ein partner uno
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS).
Gyda staff rhagorol yn cynnig sylw a chefnogaeth bersonol eang, mae PCYDDS ar hyn o bryd yn gwahodd ceisiadau am gyfres
o raglenni ôl-raddedig cyffrous sudd ar gael ar eu campws yn Llundain. Bydd myfyrwyr yn cael profi amgylchedd dysgu sydd â’r
myfyriwr yn ganolog, ac yn gallu manteisio ar y cyfleoedd niferus a geir yn un o’r dinasoedd mwyaf bywiog yn ddiwylliannol ac
economaidd drwy’r byd.
Mae’r rhaglenni yn dechrau ym mis Chwefror, Mehefin a Hydref.
I gael rhagor o wybodaeth am Gampws Llundain a’r rhaglenni sydd ar gael, gweler gwefan PCYDDS: www.uwtsdlondon.ac.uk
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Trawsnewid Glannau Abertawe
Fel dinas mae Abertawe yn mynd drwy gyfnod o drawsnewid, gyda lefelau buddsoddi na welwyd eu
tebyg a llawer o gynlluniau ysbrydoledig ar waith. Ar flaen yr ehangu hwn mae campws glannau ein
partner uno Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn natblygiad poblogaidd SA1 y ddinas.
Mae hwn yn lleoliad arbennig, sy’n cynnwys Canolfan Dylan Thomas ac adeiladau deori busnes yn
Sgwâr Technium, ac mae nifer o ddatblygiadau cyffrous ar y gweill.
eu galluogi i sicrhau cynadleddau gyda
gwesteion nodedig, yn ogystal â Phleidiau
Llywodraethol a chynadleddau Meddygol.
Mae’r Ganolfan hefyd yn lleoliad i
nifer o wyliau diwylliannol y Ddinas fel
Gŵyl Jazz Ryngwladol Abertawe, yn
ogystal â chynnal gweithdai cymunedol,
seremonïau gwobrwyo a chiniawau gala.

Argraff artist o Barth Arloesi Glannau Abertawe

Ar ôl sicrhau tua 22 o erwau o dir yn SA1
yn flaenorol, nod PCYDDS yw datblygu
355,000 tr sgwâr yn rhan o’r ardal arloesi,
gan greu ‘cymdogaeth ddysgu newydd’
yn Abertawe fydd yn cysylltu addysg a
busnes i sbarduno arloesi.

Ar draws y bont o’r datblygiad mae
Canolfan Dylan Thomas, cartref popeth
llenyddol a diwylliannol yn yr ardal leol.
Mae buddsoddiad y Brifysgol yn yr
adeilad wedi’i galluogi i’w drawsnewid yn
lleoliad amlbwrpas ac amlddeiliadaeth
sydd ar agor ar gyfer amrywiaeth o
ddigwyddiadau ac achlysuron. Yn ogystal
ag arddangosfa barhaol Dylan Thomas
Dwlu ar y Geiriau, mae’r cyfleusterau yn
y Ganolfan yn cynnwys siop goffi a gofod
deori ar gyfer busnesau sy’n dymuno
sefydlu presenoldeb yn Abertawe.

Bwriedir gosod datblygiadau preswyl,
academaidd a masnachol fel rhan o’r
cynllun ehangach, gyda’r cam cyntaf yn
ddatblygiad 35,000 tr sgwâr ar gyfer y
Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a
Pheirianneg newydd a mannau addysgu
a chyfadran cysylltiedig, ynghyd â llyfrgell
newydd 29,100 tr sgwâr.

Y Ganolfan hefyd yw cartref Cynadleddau
a Digwyddiadau 1825. Gyda thwf
diweddar yn y busnes, mae’r tîm
proffesiynol a phrofiadol hwn yn parhau
i wneud yn well na’r disgwyl gyda’u
gwasanaethau. Mae lleoliad y Ganolfan
ym mharth morol ardal SA1 Abertawe,
sydd â statws Rhestredig Gradd 2, yn

CBM

Siop Goffi ‘1825’

Cafwyd datblygiad sylweddol ym
mhrosiect Ardal Arloesi Glannau Abertawe
(SWIQ), sydd â chyfleusterau newydd
i PCYDDS, ym mis Gorffennaf gyda
chynghorwyr yn cymeradwyo cydsyniad
cynllunio ar gyfer cam cyntaf y gwaith.
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Elfen graidd arall o ddatblygiad SA1 y
Brifysgol a sefydlwyd ar y cyd rhwng
Prifysgol Cymru a PCYDDS yw Canolfan
Gweithgynhyrchu Arloesol ac Arbrofol
Cymru, sy’n gyfleuster ymchwil, datblygu
cynhyrchion a gweithgynhyrchu
arbrofol â ffocws masnachol ac sy’n
sbarduno arloesi, creadigrwydd ac
entrepreneuriaeth ymhlith cwmnïau
sy’n datblygu cynhyrchion newydd a
chynhyrchu mewn sypiau bach.
Ar ôl datblygu partneriaeth strategol gyda
Wessex Institute of Technology yn y DU,
sy’n gorff ymchwil annibynnol blaenllaw
yn arbenigo mewn ymchwil cymwysedig,
mae partneriaethau pellach hefyd ar y
gweill yn Ewrop ac Asia.
Mae gwasanaethau’r Ganolfan yn
unigryw, gydag ymchwil, tîm datblygu
cynhyrchion profiadol a’r cyfleusterau
diweddaraf mewn argraffu 3D, sganio a
gweithdy i gyd dan yr unto.
Disgwylir y bydd gwaith ar gam
cyntaf prosiect SWIQ yn dechrau yn
ddiweddarach eleni gyda’r adeiladau
newydd yn barod ar gyfer blwyddyn
academaidd 2018.

Canolfan Dylan Thomas

Campus: Cylchgrawn Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru

Dathlu Llanbedr Pont Steffan fel Man

Geni Rygbi Cymru

Ar 23 Mawrth, cynhaliodd campws Llambed Prifysgol Cymru y Drindod
Dewi Sant (PCYDDS) ddathliadau i nodi cyfraniad Llambed i gyflwyno
rygbi yng Nghymru.
Mae tymor 2015/2016 yn nodi 150
mlynedd ers i’r gêm rygbi gystadleuol
gyntaf erioed gael ei chwarae yng
Nghymru. Chwaraewyd y gêm gyntaf
ar gaeau chwarae’r Brifysgol yn y dref,
rhwng Coleg Dewi Sant (PCYDDS heddiw)
a Choleg Llanymddyfri.
Cafodd rygbi’i gyflwyno i Gymru gan y
Parchedig Athro Rowland Williams. Dyma
ysgolhaig a ddaeth yn Ddirpwy-Brifathro
Coleg Dewi Sant ym 1850 ac unigolyn
oedd wedi chwarae rygbi tra’n fyfyriwr
yng Ngholeg y Brenin, Caergrawnt.
Sefydlwyd campws Llambed yn 1822
fel Coleg Dewi Sant i ddarparu addysg
ryddfrydol i glerigwyr. Dros y blynyddoedd
datblygodd amrywiaeth o bynciau, ac
fel Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan
sefydlwyd traddodiad academaidd hir
a nodedig yn y Dyniaethau. Ym mis
Tachwedd 2010, unodd Prifysgol Cymru
Llanbedr Pont Steffan â Choleg Prifysgol
y Drindod yng Nghaerfyrddin, dan Siarter
Brenhinol 1828 Llambed i ffurfio PCYDDS.
Gydag erthyglau yn archifau’r Brifysgol
sy’n cynnwys cyn-fyfyrwyr yn hel atgofion
am chwarae rygbi yn Llambed yn y
1850au, credir bod gemau rygbi wedi’u
chwarae rhwng myfyrwyr o 1850 ymlaen,
ond ni chwaraewyd y gêm gystadleuol
gyntaf gan ddefnyddio rheolau rygbi tan
1866.

Y Maer y Cynghorydd Chris Thomas, Llywydd PCYDDS Dr R Brinley Jones, Yr Athro Medwin
Hughes, y cyn chwaraewr Barry John, Mark Sawyer a’r Hybarch Randolph Thomas

achlysur – gêm Rygbi menywod rhwng
PCYDDS a Thref Llambed a gêm Rygbi
Dynion rhwng PCYDDS a’r Welsh
Academicals.

Cynhaliwyd digwyddiad canmlwyddiant
yn 1966 oedd yn cynnwys gêm rygbi
rhwng Coleg Dewi Sant a XV Cymru
Gwadd gyda rhai o fawrion y cyfnod yn
ymddangos, yn cynnwys cyn-ddarlithydd
yn Y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin, y
diweddar Carwyn James; cyn-fyfyriwr yn
Y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin, Barry
John yn ogystal â Delme Thomas, cynchwaraewr chwedlonol i Gymru.

Cynhaliwyd digwyddiadau eraill yn
ystod y dydd gan gynnwys lansio cyfrol
newydd - The Fighting Parsons: the role
of St David’s College Lampeter in the
development of rugby in Wales - gan
yr hanesydd lleol Selwyn Walters a
dadorchuddio cofeb i nodi cyfraniad
Rowland Williams i rygbi Cymru. Roedd
arddangosfa’n cynnwys llu o eitemau’n
gysylltiedig â rygbi yng Ngholeg Dewi
Sant i’w gweld hefyd yn Llyfrgell Roderic
Bowen y Brifysgol.

Gyda chefnogaeth lawn Undeb Rygbi
Cymru a chan gydnabod pwysigrwydd
Llambed i ddyfodiad rygbi i Gymru,
cynhaliwyd dwy gêm rygbi i nodi’r

Er mwyn cael cofeb barhaol ar dir y
Brifysgol, fe wnaeth pwyllgor y dathliadau
gomisiynu Mark Sawyer, technegydd ym
Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, i

ddylunio a chreu cerflun o bêl rygbi mawr
a ddadorchuddiwyd yn ystod dathliadau’r
diwrnod. Mae bellach yn sefyll tu allan
i Adeilad Caergaint ar y campws yn
Llambed.
Wrth sôn am ddathliadau’r dydd,
dywedodd yr Hybarch Randolph Thomas,
Cadeirydd Cyngor PCYDDS:
“Ein nod yw codi ymwybyddiaeth o
gysylltiad Llambed â’r gêm a hefyd
rhoi cyfle i staff a myfyrwyr y Brifysgol,
trigolion Llambed a chefnogwyr rygbi
ledled Cymru ddysgu mwy am hanes a
tharddiad y bêl hirgron. Rydym yn falch
iawn o rôl y Brifysgol yn natblygiad rygbi
ac yn hynod falch i fod yn nodi’r penblwydd arbennig hwn gyda dathliad
cyffrous.”
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Cyn-fyfyriwr PC yn
dadorchuddio cerflun newydd i
goffáu 75 mlynedd ers y Blitz
Mae’r Cyn-fyfyriwr Holly
Davey wedi creu cerflun i
goffáu 75 mlynedd ers y
Blitz a ddadorchuddiwyd
yn Amgueddfa ac Oriel Gelf
Dinas Plymouth ddechrau
mis Mai.
Ei deitl yw Here is Where We Came From,
ac roedd yn gomisiwn gan Ganolfan
Celfyddydau Plymouth mewn partneriaeth
gyda Chyngor Dinas Plymouth (Celfyddydau
a Threftadaeth). Roedd Amgueddfa ac
Oriel Gelf Dinas Plymouth yn un o’r ychydig
adeiladau i oroesi’r bomio yn ystod yr
Ail Ryfel Byd ac mae ar fin cychwyn ar
ailddatblygiad sylweddol a ddynodir ar hyn
o bryd fel y Ganolfan Hanes.

Graddiodd Holly, sy’n byw yng
Nghaerdydd, o Goleg Goldsmiths,
Llundain, gyda BA mewn Celf Gain yn
1998. Yna graddiodd gydag MA mewn
Ffotograffiaeth o Brifysgol Cymru y
Drindod Dewi Sant yn 2014, lle mae
bellach yn Uwch-ddarlithydd mewn
Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau.
Ar gyfer Here is Where We Came From, mae
rwbel wedi cymryd lle’r crochenwaith cain
a arddangosir fel arfer yn un o’r cypyrddau
gwydr mawr ar oriel yr amgueddfa.
Mae effaith dreisgar y symudiad hwn o
ran cynnwys yn adlewyrchu’r haenau o
hanes y mae’r amgueddfa wedi bod yn
dyst iddynt a’r rôl ganolog y mae wedi’i
chwarae o ran llunio dyfodol y ddinas, o
ailadeiladu wedi’r rhyfel i weledigaeth
newydd o Plymouth yn ddinas diwylliant.

Lansiwyd y gwaith ar ddechrau Gwyl
Hanes Plymouth ar 7 Mai a bydd i’w weld
drwy’r haf tan 3 Medi.
Mae gwaith Holly Davey yn ymwneud
â gweithio’n agos â syniadau ynghylch
gwrthrychau, casgliadau a’r cof, yn
enwedig hanes cymdeithasol cudd. Yn
ogystal â phrofiadau Plymouth adeg
y rhyfel, mae Here is Where We Came
From wedi’i ysbrydoli gan hanes ei theulu
ei hun a chan ffotograff gan Lee Miller,
ffotograffwraig adeg y rhyfel, o gapel a
chwalwyd gan fomiau.
Meddai Cyfarwyddwr Artistig Canolfan y
Celfyddydau Plymouth, Ben Borthwick:
“Mae comisiwn Holly Davey yn archwilio
rôl yr amgueddfa wrth wneud synnwyr
o Plymouth ar adegau o newid radical.
Mae’r amgueddfa’n cynnwys hanes y
ddinas a’i pherthnasau â’r gorffennol,
ond hefyd mae’n mynegi posibiliadau’r
dyfodol. Mae Here is Where We
Came From yn cysylltu rôl ddinesig yr
amgueddfa wedi’r Blitz, pan oedd yn un
o’r ychydig adeiladau a adawyd ar ei
draed ynghanol y dinistr, i’w ehangiad
sydd ar fin digwydd ac sy’n ganolbwynt i
ddadeni diwylliannol yn y ddinas.”
Yn dilyn y cerflun hwn, bydd Holly Davey
yn gweithio ar gomisiwn celf gyhoeddus
sylweddol ar gyfer ffasâd yr Amgueddfa
a’r Oriel Gelf pan fydd yr adeilad yn cau
ym mis Medi ar gyfer ailddatblygiad y
Ganolfan Hanes. Mae Here is Where
We Came From yn gychwyn cyfres o
bartneriaethau a fydd yn digwydd
rhwng y Gwasanaeth Treftadaeth a’r
Celfyddydau ac amryw sefydliadau a
lleoliadau ar draws y ddinas a thu hwnt
tra bydd adeilad yr Amgueddfa ar gau.

Here is Where We Came From
Comisiynwyd gan Ganolfan
Celfyddydau Plymouth, a’i arddangos
yn Amgueddfa ac Oriel Gelf Plymouth,
Plymouth. Cyllidir y comisiwn gan
Gyngor Celfyddydau Cymru, Plymouth
Culture a Chyngor Dinas Plymouth.
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Canghennau ac Adrannau
Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr
Bangor - Gan gyd-fynd â chynhadledd
hollbwysig y Cenhedloedd Unedig ar
Newid Hinsawdd, agorodd ein rhaglen
ym mis Tachwedd gyda darlith gan yr
Athro James Scourse ar ran hollbwysig y
cefnforoedd yn nyfodol cynhesu bydeang. Ym mis Ionawr bu Nia Powell yn
trafod Sefydliad Astudiaethau Ystadau
Cymru sydd newydd ei sefydlu gan gynnig
gogwydd newydd ar sut yr oedd rhaid
i’r stadau ymaddasu wrth wynebu her
gwahanol gyfnodau. Yn olaf ym mis
Mawrth, bu Elen ap Robert yn trafod
ei gwaith yn datblygu Rhaglen Artistig
Pontio, Canolfan Celfyddydau ac Arloesi
newydd Prifysgol Bangor. Un o brif
ddigwyddiadau’r flwyddyn i’r Adran
Glasurol yw’r cyfarfod a gynhelir ar faes yr
Eisteddfod Genedlaethol.
Clasuron - Un o brif ddigwyddiadau
blwyddyn yr Adran yw’r cyfarfod yn yr
Eisteddfod Genedlaethol ac yn 2015,
daeth nifer da ynghyd i wrando ar Dr
Iestyn Daniel yn darlithio ar Gildas a’i
gyfieithu. Bu Dr Daniel wrthi’n paratoi
fersiwn Cymraeg o De Excidio Britanniae
a phleser oedd gwrando arno’n trafod yn
feistrolgar beth o amcanion ac arddull
Gildas yn y gwaith. Eleni, yn Eisteddfod y
Fenni, bydd yr Adran yn coffáu ei Llywydd
cyntaf ac yn dathlu ei gyfraniad fel
ysgolhaig clasurol a chyfieithydd. Traddodir
darlith Cofio Clasurydd: Syr D. Emrys Evans
(1891-1966) gan yr Athro Ceri Davies,
ddydd Llun, 1 Awst, am 12.00, ym Mhabell
y Cymdeithasau 1. Croeso cynnes i bawb.
Diwylliant y 18fed a’r 19eg Ganrif Gyda chyhoeddi Drych y Prif Oesoedd 300
mlynedd yn ôl gwelwyd yr ymgais gyntaf
i drafod yn y Gymraeg hanes a tharddiad
cenedl y Cymry. Fe’i hailargraffwyd sawl
tro yn y 18fed a’r 19eg Ganrif a dyma
bwnc ein cynhadledd undydd flynyddol
ym mis Gorffennaf gan ailgloriannu
cyfraniad yr awdur, Theophilus Evans.
Cynhaliwyd y gynhadledd yn y Llyfrgell
Genedlaethol, a threfnwyd arddangosfa
arbennig o eitemau a oedd yn berthnasol
i fywyd a gwaith yr awdur. Cyflwynwyd
pump o bapurau yn edrych ar gynnwys
ac apêl y gwaith yn ogystal â thrafod
barn yr awdur a’i deyrngarwch. Yn 2017
byddwn yn dathlu trichanmlwyddiant geni
William Williams Pantycelyn, ac y mae
trafodaethau ar waith ynghylch coffáu’r
achlysur hwn.

Ethnigrwydd ac Astudiaethau Gwerin
- Dathliad o gyfraniad y diweddar
ethnolegydd ac anthropolegydd Trefor M.
Owen (1926-2015) oedd bwriad cyfarfod
undydd yr Adran yn 2015. Cawsom
gyflwyniadau arbennig gan yr Athro Rhys
Jones ar gymunedau Cymreig mewn
oes ôl-diriogaethol, a’r Athro M. Wynn
Thomas ar yr ysgolhaig Alwyn D. Rees,
darlithydd a greodd argraff fawr ar Owen
tra’n fyfyriwr yn Aberystwyth. Trafodwyd
Owen y curadur a’r academydd gan
Dr Eurwyn Wiliam, a gorffennwyd y
prynhawn gydag atgofion ohono gan
aelodau o’r gynulleidfa, gyda llawer
ohonynt yn gyn-gydweithwyr a chyfeillion.
Ail-gyhoeddwyd cyfrol arloesol Owen,
The Customs and Traditions of Wales yn
gynharach eleni, a bwriad y Gymdeithas
yw cyhoeddi cyfrolau Cymraeg a Saesneg
eraill yn cynnwys ei erthyglau.
Yr Almaen - Ym mis Ebrill, yn dilyn
y dathliad graddio blynyddol yng
Nghaerdydd, gwahoddodd y gangen
y myfyrwyr i barti dathlu lle cafwyd
trosolwg o weithgareddau Cyn-fyfyrwyr yn
yr Almaen ynghyd â gwahoddiad i ddod
yn aelodau gweithredol. Ym mis Mehefin,
cynhaliodd y gangen ein symposiwm
blynyddol yn Potsdam lle cyflwynwyd tri
phapur, ac aeth aelodau ar daith tywys
drwy strydoedd hanesyddol y ddinas.
Gan gynnig digon o ddeunydd trafod,
roedd y cyflwyniadau’n edrych ar y Rheol
Barn Busnes, yn cynnig golwg i ddyfodol
rhyngweithio rhwng pobl a chyfrifiaduron
a thrafod sut gallai rheoli ochrol fod yn
allweddol i lwyddiant yn yr oes ddigidol.
Edrychwn ymlaen at ein Symposiwm
nesaf ym mis Mai 2017 yn Hamburg.
Lerpwl - Yn ystod 2015 cynhaliwyd dau
gyfarfod gyda nifer dda’n bresennol. Ym
mis Ionawr croesawyd Dr Adel Ahmed
o Brifysgol Gobaith, Lerpwl, i siarad ar y
grefydd Islamaidd a’i lle yn y byd heddiw
gan ateb nifer o gwestiynau amserol gan
y gynulleidfa. Ym mis Ebrill gwahoddwyd
yr Athro Mari Lloyd Williams, Ysgol
Feddygol Prifysgol Lerpwl, i siarad ar
‘Heneiddio a’r Wladwriaeth Les’. Eglurodd
fod problemau iechyd yn cynyddu gydag
oedran ond y broblem fwyaf un yw
unigrwydd, a chymdeithas, yn hytrach
na’r wladwriaeth, ddylai ddatrys hyn.

Athroniaeth - Cynhaliwyd y gynhadledd
flynyddol ym mis Hydref gyda chyfraniadau
ar waith yr athronydd adnabyddus o Gymro,
JR Jones. Cyflwynodd Meirlys Lewis cyn
fyfyrwraig iddo ei athroniaeth a’i addysgu,
traddododd Robert Pope ar ei waith ar
grefydd, a bu Seimon Brooks a Richard Glyn
Roberts yn trafod ei athroniaeth wleidyddol.
Eleni cyhoeddir cyfrol newydd yn y gyfres
Astudiaethau Athronyddol ar y cyd gyda’r
Adran Ddiwinyddol, yn cynnwys cyfres o
ysgrifau gan y Cymro adnabyddus, John
Heywood Thomas - caiff ei lansio yn yr
Eisteddfod Genedlaethol yn y Fenni. Yn
ystod yr wythnos fe fydd ysgrifennydd yr
Adran Athronyddol, Huw L Williams, yn
lansio Credoau’r Cymry, cyfrol newydd sy’n
ymgais i olrhain traddodiad deallusol ein
cenedl.
Abertawe - Mae’r Gangen wedi
cael blwyddyn lwyddiannus arall
dan Gadeiryddiaeth Lyn Frame. Yng
nghyfarfod y Nadolig cafwyd anerchiad
gan Paul Frame, a siaradodd am fywyd
ac amserau’r Economegydd a’r Polymath
Richard Price, ac ym mis Mawrth, bu Robert
McCloy’n siarad â ni am The Swansea
Region: Transport in the Past and in
Prospect. Daeth ein blwyddyn academaidd
i ben gyda’r Cinio Blynyddol yn Neuadd
Sgeti ym mis Mai. Roedd yn achlysur
dymunol iawn, a’n siaradwr ar ôl cinio
oedd yr Athro Emeritws Prys Morgan a
siaradodd â ni am gymdeithasau dysgedig
yn hanes Cymru. Er bod ein niferoedd yn
parhau’n dda, rydym ni bob amser yn
awyddus i groesawu aelodau newydd.
UDA - Cyhoeddwyd nifer o gyfrolau
gan Gyn-fyfyrwyr eleni: Sarah Harding,
Paul’s Eschatological Anthropology: The
Dynamics of Human Transformation
(Fortress); Randy Rheaume, Equal
Yet Subordinate: An Exegetical and
Theological Analysis of the Son’s
Relationship to the Father in John’s
Gospel (Edwin Mellen); and Kar Yong Lim,
Jesus the Storyteller: Hearing the Parables
Afresh Today (Armour). Cyhoeddodd
Chris Zoccali erthygl yn Neotestamentica:
“What’s the Problem with the Law?
Jews, Gentiles, and Covenant Identity
in Galatians 3:10–12.” Dyrchafwyd J.
Brian Tucker yn Athro Llawn yn Moody
Theological Seminary a phenodwyd
Jeffrey Cockrell i swydd dysgu yn Welch
College.

Am ragor o wybodaeth am y Canghennau a’r Adrannau gweithredol, ewch i www.cymru.ac.uk/cynfyfyrwyr
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Peidiwch ag anghofio

Cofrestrwch eich cyfeiriad ebost i sicrhau eich bod yn erbyn gohebiaeth yn y dyfodol gan Brifysgol Cymru.
Ewch i www.cymru.ac.uk/Cofrestru
Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru
Ebost:
alumni@cymru.ac.uk
Ffôn:
+44 (0) 29 2037 6999
Gwefan:
www.cymru.ac.uk/Cynfyfyrwyr
Cyfeiriad:
Cofrestrfa’r Brifysgol
Rhodfa’r Brenin Edward VII
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NS

Diolch
Diolch i bawb a gyfrannodd at y rhifyn
hwn

Gwerthfawrogir cefnogaeth barhaus
Ede & Ravenscroft at y costau cyhoeddi.
Golygydd: Jocelyn Keedwell
Dylunio: Yogi Communications
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