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Zara George, myfyriwr BSc Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer UWIC, yn cael ei monitro gan 
Ian Bezodis, Darlithydd Biomecaneg UWIC a Gregor Kuntze,

Swyddog Ymchwil UWIC yn Ysgol Chwaraeon Caerdydd yn defnyddio SESAME Sensor Visualizer

Cynnwys:     Caerdydd yn galw… eto!    Y Gronfa Ymchwil yn rhoi’r gwobrau cyntaf s    Academi Cogyddion Ifanc UWIC

Pen-blwydd Ysgol Chwaraeon
Caerdydd yn 60 oed

Wrth i’r Ysgol Chwaraeon gyrraedd ei phen-blwydd yn 60 oed, bu’r gefnogaeth
iddi gan gyn-fyfyrwyr, staff a chyfeillion yn anhygoel. Nid yw hyn yn syndod gan
mai’r Ysgol hon yw un o’r goreuon yn y DU, yn darparu addysg o’r safon uchaf i

fyfyrwyr ynghyd â mynediad i gyfleusterau eithriadol er mwyn sicrhau eu bod yn
cyrraedd eu potensial ym myd y campau. Yn ddiweddar, lansiwyd gweledigaeth

newydd ar gyfer y cyfleusterau chwaraeon yng Nghampws Cyncoed.

www.uwic.ac.uk/uwicfoundation

Y cylchlythyr ar gyfer cefnogwyr UWIC
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2 Croeso

Croeso i ail rifyn Horizons, y cylchlythyr ar gyfer Cefnogwyr
UWIC. Os ydych yn ei dderbyn am y tro cyntaf, croeso i’n
cymuned o gyn-fyfyrwyr, staff a chyfeillion sy’n prysur dyfu
ac sy’n rhannu ein brwdfrydedd dros addysg a’r pethau y
gall eu cyflawni. 

Oddi ar cychwyn ein rhaglen i godi arian bron tair blynedd
yn ôl, codwyd mwy na £750,000 ac mae effaith yr haelioni
yma yn amlwg yn UWIC. Mae ysgoloriaethau newydd,
cymorth caledi ariannol i fyfyrwyr, hyfforddiant chwaraeon i
blant, cyfarpar campfa i’r anabl, offer synhwyraidd i blant ag
awtistiaeth, adnoddau newydd i’r llyfrgelloedd a’r labordai, i
gyd yn brosiectau sydd wedi elwa. Ni allai hyn fod wedi
digwydd heb eich haelioni chi.

Ar adeg pan fydd arian yn ddigon prin i’r rhan fwyaf ohonom, nid gwaith hawdd yw edrych yn
bell a dychmygu’r effaith a gaiff eich cefnogaeth ar genedlaethau i ddod. I’r rhai a wnaeth
hynny eisoes, gaf i ddweud yn syml: “diolch”. Mae eich rhoddion yn gwneud gwir wahaniaeth
i fywyd yn UWIC.

Wrth i ni edrych i’r dyfodol, bydd agwedd ddyngarol yn dod yn fwy ac yn fwy pwysig er
mwyn sicrhau na fydd myfyrwyr UWIC o dan anfantais, y gellir parhau i ymgymryd â gwaith
ymchwil o safon byd ac y gall pawb elwa o’n cyfleusterau

Andrew Walker (HCIMA 1984)
Cyfarwyddwr Datblygiad 
awalker@uwic.ac.uk

Ymddiriedolwyr UWIC Foundation yw John Jones (Cadeirydd),
Martin Warren (Ysgrifennydd) a’r Athro Antony J Chapman.

Croeso…

Unigolion 

Busnesau 

Ymddiriedolaethau Elusennol

Ysgoloriaethau a Gwobrau Myfyrwyr

Prosiectau UWIC / Cymunedol

Ymchwil

Adnoddau a Chyfarpar 

I ble’r aiff ein rhoddion?O ble daw ein rhoddion?

16%

53%

31%
59%

5%
15%

UWIC Foundation mewn rhifau hyd Orffennaf 31ain 2011

21%

Mae’r UWIC Foundation yn ymrwymedig
i leihau effaith ein gweithgareddau ar yr
amgylchedd.

Os byddwch am dderbyn y Cylchlythyr
hwn drwy e-bost, rhowch wybod i ni.

Cylchlythyr Horizons yn Saesneg:
www.uwic.ac.uk/horizons

Os ydych am gysylltu â’r UWIC 
Foundation, gallwch wneud hynny drwy
ebost ar: uwicfoundation@uwic.ac.uk
neu drwy ffonio 029 2020 1590.

Neu, gallwch ysgrifennu atom:
UWIC Foundation
Campws Cyncoed 
Heol Cyncoed
Caerdydd
CF23 6BN

Cydnabyddiaeth
Dyluniwyd gan Jaime Fitzgerald,
Gwasanaethau Creadigol UWIC 

I gael rhagor o wybodaeth ar godi arian
yn UWIC, ewch i’n gwefan
www.uwic.ac.uk/uwicfoundation



3Newyddion diweddar

Cronfa Flynyddol UWIC
Yn ddiweddar, dyfarnodd Cronfa Flynyddol UWIC ei gwobrau cyntaf. Mae dau fwrsari newydd wedi’u creu ar gyfer
Ffotograffiaeth Chwaraeon a Newyddiaduriaeth Chwaraeon, ychwanegwyd at gronfa caledi ariannol y myfyrwyr a rhoddwyd
byrddau hysbysebu newydd yn ardaloedd gwybodaeth y myfyrwyr i’w gwella nhw.

Newyddion diweddar

Caerdydd yn galw…eto!
Gan ein bod wrth ein bodd â llwyddiant yr ymgyrch galwad-ffôn i’n cyn-fyfyrwyr yn
2010, dyma ni’n penderfynu gwneud yr un peth eto eleni!

Yn ystod yr ymgyrch ddiwethaf, bu myfyrwyr yn siarad â bron 1,000 o gyn-fyfyrwyr dros
bedair wythnos. Roedd yn gyfle mor wych iddynt gael siarad â graddedigion a fu’n
astudio’r un cwrs a chafodd llawer ohonynt gyngor gyrfa penigamp ac awgrymiadau ar
sut i ymdopi’n llwyddiannus â’r profiad o fod yn fyfyriwr yn UWIC. Addawodd ein cyn-
fyfyrwyr fwy na £30,000 hefyd i gefnogi Cronfa Flynyddol UWIC a fydd yn helpu i
gefnogi’n myfyrwyr presennol a myfyrwyr y dyfodol yn eu hastudiaethau. Hoffem
ddiolch yn fawr iawn i bob un o’r cyn-fyfyrwyr a gymerodd ran y llynedd. Roedd cael
eich adborth a chlywed am yr hyn rydych yn ei wneud nawr yn wych.  

Eleni rydym yn bwriadu cynnal yr ymgyrch yn ystod Hydref a Thachwedd a byddwn yn
ysgrifennu i bob un o’r cyn-fyfyrwyr rydym yn bwriadu eu galw. Yn anffodus, does dim
rhifau ffôn nifer ohonoch gennym, felly cysylltwch â ni os ydych am gymryd rhan!

I ble’r aiff ein rhoddion?

Ysgol Chwaraeon Caerdydd
Apêl Pen-blwydd yn 60 oed

Yn ddiweddar, ysgrifennodd Lynn Davies CBE, seren y Gemau
Olympaidd a Gareth Edwards CBE, y cawr rygbi byd-enwog at lawer
o’n cyn-fyfyrwyr a’n cyfeillion i ofyn am eu cefnogaeth i Apêl Pen-
blwydd Ysgol Chwaraeon Caerdydd yn 60 oed. Mae Lynn, Gareth a
Dave Cobner, Deon yr Ysgol Chwaraeon, yn hapus dros ben â’r
ymateb hyd yn hyn. 

Gweledigaeth UWIC yw codi canolfan chwaraeon o safon byd yng
Nghampws Cyncoed. Bydd y ganolfan hon yn cynnig cyfleoedd
parhaus i bob un o’n myfyrwyr, ein graddedigion, cyn-fyfyrwyr, staff
a’r gymuned leol fel y bydd mynediad ganddynt i gyfleusterau
chwaraeon eithriadol. Bydd y ganolfan yn meithrin talent a bydd yn
fan lle y gall cenhedlaeth newydd o athletwyr wireddu eu potensial. 

Mae’r cynllun yn cynnwys dau faes chwaraeon 3G allanol â
llifoleuadau, pwll nofio newydd, stiwdio ddawns newydd, canolfan
cryfhau a chyflyru mwy o faint, a chanolfan pêl-rwyd/pêl-fasged
arbenigol dan do.

Os ydych am gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sheona
Evans ar sjevans@uwic.ac.uk neu 029 2020 1590.
Neu ewch i’n gwefan www.uwic.ac.uk/uwicfoundation.

Rhowch £10 i’r apêl hon nawr!
Tecstiwch UWIC01 £10   i  70070.
Mae mor hawdd â hynny. Cewch dderbynneb drwy neges testun a chyfle i ychwanegu Rhodd Cymorth (drwy
lenwi ffurflen o’r wefan neu drwy neges testun). Bydd eich gweithredwr ffôn symudol yn rhoi 100% o’r rhodd i
JustGiving a fydd yn anfon 100% o’r rhodd (ynghyd â’r Rhodd Cymorth) yn uniongyrchol i UWIC Foundation.
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Y gronfa ymchwil newydd yn
rhoi ei gwobrau cyntaf
O ganlyniad i rodd hael, mae UWIC wedi sefydlu Cronfa
Ymchwil newydd a roddodd ei gwobrau cyntaf yn
ddiweddar. Mae’r Athro Rob Shave (Ysgol Chwaraeon
Caerdydd) a’r Dr Barry McDonnell (Ysgol Gwyddorau
Iechyd Caerdydd) wedi prynu darn o gyfarpar sy’n
hanfodol er mwyn iddynt gael symud ymlaen a’u gwaith
ymchwil i iechyd cardiofasgwlaidd. Caiff y ‘Finometer
Pro’ ei ddefnyddio gan y myfyrwyr a’r staff iddynt gael
deall yn well y rhyngweithio rhwng y galon a’r
gwaedlestri pan fydd y galon ar orffwys ac yn ystod
ymarfer corff, mewn pobl iach a chleifion. Bydd cyfuno’r
‘Finometer Pro’ â chyfarpar arbenigol arall yn galluogi’r
grŵp i gael darlun llawn o’r strwythur cardiofasgwlaidd
a’r ffordd y bydd yn gweithio pan fydd person yn
gwneud ymarfer corff. Hyd yn hyn, ond ychydig iawn o
sefydliadau sy’n gallu gwneud hyn. Caiff y Finometer
Pro, ynghyd â’r adnoddau a’r arbenigedd sydd gan
UWIC eisoes, ei ddefnyddio i gwblhau cyfres o
astudiaethau y gellir eu cyhoeddi, a 

Mae ymchwilwyr yn y grŵp ymchwil i Ddiabetes a Iechyd Metabolaidd yn Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd hefyd yn falch iawn i gael elwa o’r
gronfa hon. Mae  Dr Richard Webb yn falch iawn y byddant yn gallu ehangu’r cyfleusterau Gwyddorau Biofeddygol. Bydd eu tîm yn prynu darn
newydd o gyfarpar a fydd yn gwella’u dealltwriaeth o’r ffordd y mae’r celloedd dynol yn gweithio drwy edrych ar gelloedd mewn amser real wrth
iddynt dyfu ac ymateb i ysgogiadau. Er mwyn deall yn fanwl sut mae’r celloedd dynol yn gweithio, mae’n aml yn fuddiol bod yn gallu gweld y
celloedd ‘mewn amser real’ - hynny yw, wrth iddynt dyfu a/neu’n ymateb i wahanol ysgogiadau. Gellir gwneud hyn drwy ddefnyddio microsgop
fflwroleuedd i edrych ar gelloedd ond mae’n bwysig bod y celloedd y bydd yr ymchwilwyr yn edrych arnynt yn cael eu cadw o dan amodau a fydd
yn eu galluogi i oroesi ac i ymddwyn yn normal tra bydd yr arbrawf yn digwydd. Felly mae systemau ‘delweddu celloedd-byw’ yn gyfryngau
effeithiol a fydd yn cael eu defnyddio wrth ochr microsgopau fflwroleuedd mewn ymchwil i fioleg celloedd. 

Y Grŵp Microbioleg a Heintiau, o’r chwith: Aled Roberts, Sarah Maddocks, 
Rose Cooper, Rowena Jenkins a Stefan Klimach

Y Finometer Pro (top-left) 
yn cael ei ddefnyddio yn ystod asesiad ecocardiograffig o weithrediad y galon yn ystod ymarfer seiclo

Tîm Mêl yn elwa o
offer newydd
Rhoddwyd darn hanfodol o offer
gwerth bron £10,000 i’r Grŵp
Microbioleg a Heintiau yn Ysgol
Gwyddorau Iechyd Caerdydd.

Rhoddwyd y Spectroffotomedr (y
gelwir SPECTROstar Nano arno) gan
BMG Labtech a bydd o werth mawr
i’r grŵp, sy’n gweithio gyda bacteria
a dynnwyd o glwyfau er mwyn i’r tîm
gael ymchwilio i’r ffyrdd y bydd mêl
yn cyfyngu ar y ffordd y bydd
celloedd yn tyfu ac yn rhannu. Mae’r
Athro Rose Cooper yn adnabyddus
am ei gwaith ymchwil i effeithiau mêl
Manuka ar rai o’r heintiau mwyaf
ystyfnig y deuir ar eu traws yn yr
ysbytai, gan gynnwys MRSA.
Dangosodd ei gwaith y gall mêl
wneud MRSA yn fwy ymatebol i
wrthfiotigau megis ocsasilin.

Cryfhau’r Ymchwil
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UWIC Young Chef Academy
Mae egin gogyddion ifanc wedi cwblhau cwrs Lletygarwch 10-wythnos heriol yn
llwyddiannus yn UWIC, diolch i rodd garedig gan y Lord Forte Foundation. Nod
Academi Cogyddion Ifanc UWIC oedd cyrraedd disgyblion ysgolion lleol 14-17 oed i
gael cryfhau eu sgiliau ymarferol a rhoi profiad iddynt mewn amgylchedd proffesiynol. 

Daeth y bobl ifanc i sesiynau yn adeilad newydd Ysgol Reoli Caerdydd â’i chegin
broffesiynol a’i swît lletygarwch i ddysgu sgiliau newydd mewn meysydd megis
Hylendid Bwyd a Gwasanaeth Tŷ Bwyta. Meddai Richard Ward, darlithydd yn UWIC a
fu’n gweithio gyda’r disgyblion: “Mae’r cwrs 10-wythnos wedi galluogi pob un o’r
myfyrwyr, beth bynnag yw eu cefndir, i ennill sgiliau ymarferol ac academaidd newydd.
Mae’n hyfryd cael rhannu’r cyfleusterau newydd rhagorol hyn gyda’r gymuned leol.”

Roedd y bobl ifanc wedi mwynhau’r cwrs yn fawr iawn ac meddai un ohonynt: “Mae fy
mryd ar goginio oddi ar yn blentyn ac rwyf am ddilyn gyrfa yn y sector arlwyo a
lletygarwch. Mwynheais y cwrs yn fawr iawn. Roeddwn wrth fy modd yn mynd â’r
bwyd adref i ddangos i’r teulu beth roeddwn wedi’i goginio ac yna ei goginio eto
gartref.”

Cryfhau’r Ymchwil Crynodeb o’r newyddion Codi Arian

Myfyrwyr Academi Cogyddion Ifanc UWIC 

Gwobrau myfyrwyr 
Mae llawer o unigolion a busnesau’n
cefnogi gwobrau i’r myfyrwyr yn UWIC.
Fel arfer, rhoddir y gwobrau hyn yn
ystod seremonïau graddio i wobrwyo
myfyrwyr llwyddiannus iawn. Eleni
rhoddwyd y nifer fwyaf o wobrau erioed
ac rydym yn ddiolchgar iawn i bawb sy’n
gallu’n cefnogi yn y ffordd yma. Meddai
Gareth Willis, BSc (Anrh) Maetheg a
Biofeddygaeth Chwaraeon 2011, a
enillodd Wobr Dr John Marsden Award
(a roddir i’r myfyriwr  gorau mewn
Ffisioleg) yn ddiweddar:

"Braint i fi oedd cael derbyn gwobr y Dr
John Marsden a chael cwrdd â’r Dr
Marsden ei hun. Rwy’n bwriadu
dechrau ar gwrs PhD yn nes ymlaen
eleni ac mae’r wobr wedi rhoi hyder i mi,
bydd yn helpu fy CV. Mae’r arian yn
hwb hyfryd ychwanegol, rwy’n
ddiolchgar dros ben i’r Dr Marsden am
gefnogi’r wobr  hon."

Printiau bach gan Russell William Carey
(2il  Flwyddyn BA (Anrh) Celfyddyd Gain)

Cafodd Evan Charlton, a oedd yn Bennaeth Ysgol Gelf Caerdydd o 1938 hyd
1945, yrfa hir a llwyddiannus yn arlunydd ac yn addysgwr. Bu Evan a’i wraig
Felicity (oedd hefyd yn arlunydd) yn byw yng Nghaerdydd o’r pryd y dechreuodd
yn ei swydd hyd ei farwolaeth yn 1984 a’i marwolaeth hithau yn 2009. Roedd y
ddau’n ymrwymedig i beintio ffigurol ac mae parch mawr i Evan yn swrealydd
cynnar ym Mhrydain. Mae llawer o’i weithiau mewn casgliadau cyhoeddus a
phreifat , gan gynnwys Amgueddfa Genedlaethol Cymru a Tate Britain. Doedd
dim plant ganddynt ond roeddent yn mwynhau bod yng nghwmni pobl ifanc ac
yn mwynhau ymweliadau myfyrwyr o Gaerdydd i’w stiwdio yn Porthkerry.
Sefydlwyd y wobr hon er cof amdanynt gan un o’u cyfeillion i gydnabod eu
cyfraniad i fywyd yr hyn yw Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd heddiw. 

Enillydd y wobr eleni yw Russell William Carey, myfyriwr ail flwyddyn BA (Anrh)
Celfyddyd Gain. "Drwy’r wobr hon, cefais y fraint enfawr o gael teithio ar hyd a
lled y DU i wella fy ymarfer artistig. Heb y wobr, byddai pethau wedi bod yn
anodd iawn i fi ac ni fyddwn wedi gallu cwblhau fy mhrosiect, felly rwy’n
ddiolchgar dros ben. Mae gwobrau fel hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr celf feithrin
gwir greadigrwydd.”

Cefnogi Rhagoriaeth - Gwobr Teithio Evan a Felicity Charlton am Gelfyddyd Gain
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Diolch!

Mae UWIC am ddiolch yn gyhoeddus i’r cyn-fyfyrwyr, y cyfeillion, y staff a’r sefydliadau i gyd am eu haelioni yn ystod y 12 mis di-
wethaf. Drwy gefnogaeth ddyngarol bydd UWIC yn gallu parhau i fod yn brifysgol sy’n wirioneddol flaengar. Aelodau o staff UWIC
yw’r unigolion sydd wedi’u nodi â *.

Unigolion

Sefydliadau 

Karina Allaway

Tim Andradi

Amal Arteh

Susan Ball

Effut Bashir

Robin Baskerville

Margaret Bellairs

Katy Bellerey

Claire Boeckx

Teresa Bond

Ernest Brent

Yr Arglwydd Brooks o
Dremorfa

David Bryant

Margaret Cameron

*Antony J Chapman

Leigh Coates

*Dave Cobner

Tracey Couch

Ann Davies

Helen Davies

Lynn Davies CBE

Maureen Davies

Gareth Edwards CBE

Susan Marie Edwards

David Evans

Edryd Evans

Joss Evans

Paul Evans

*Sheona Evans

Siobhan Evans

Edward French

Elinor Gibson

Patricia Giles

Gillian Goddard

*Claire Grainger

*Louise Griffin

Gwyn Griffiths

Peter Griffiths

Alison Grosvenor

Katherine Gullett

*David Hardacre

Andrew Hardwick

*Jacqui Hare

Gordon Harrhy

Neil Haycock

Christine Hayes

Anthony Hile

Isabel Hitchman

Naomi Hobbs

Michael Howlett

Barbara Hunter

John Jenkins

*Chris Jennings

Richard Johnson

*Aimee Jones

Ann Jones

Anthony Jones

Clare Jones

Geraint Jones

Helen Jones

Lynsey Jones

Nathan Jones

Bernard Kingston

Deborah Kidd

Kevin Lawrence

Elfyn Lewis

Gillian Lewis

Rhodri Lewis

Hong Li

Catrin Llewellyn

Eirian Llewellyn

Carole Lloyd

Margaret Lynn

Claire Maddern

Avril Mann

David Mansel

Ifan Marklew

J John Marsden

Robert Matthews

Louise Mayell

David Maylor

Andrew McMahon

Malcolm Miles

Nadeem Moghul

*Richard Moremon

*Ashley Morgan

Linda Morgan

Linda J Morgan

Thomas E Morgan

MBE

Julia Mulholland

Inigo Nathan

Katharine Notley

Deborah Owen

Huw Owen

Caroline Page

Alison Perrett

Alison Phipps

Eira Pitcher

Jason Pizzey

Elaine Powell

John C Price

David Pugh

Melany Rees

Shelley Rice

Brian Shankland

Peter Smith

Stephanie Songhurst

Jane Steward

Angela Stone

Janet Stroud

Andrea Sumner

Eirian Thomas

*Richard Tong

Jillian Townley

Mark Tucker

Janet Vokes

*Andrew Walker

Frances Walker

Richard Webb

Leanne Webber

Sharon Whyte

Carol Williams

Nick Williams

Victoria Williams

Rachel Wolffsohn

Ryan Young

7 rhoddwr di-enw 

Pobl oedd yn 
bresennol yng Nghinio
Pen-blwydd Clwb
Rygbi UWIC yn 60 oed

Abbott Nutrition

Acityabode

Bellini’s Italiano

BMG LABTECH

Bruce Wake Charitable Trust

Campus Clothing

Coastal Housing Group

Danwood Wales

eLINIA

Fairwood Trust

Fenton Arts Trust

Hospital Innovations

Hugh James Solicitors

Lock Inspection Systems Ltd

London School of Commerce

Lord Forte Foundation

Motorpoint Arena Cardiff

Mulberry St. Restaurant

Rayne Foundation

Radisson Blu Hotel

SA Brains & Co Ltd

Simon Gibson Charitable Trust

Sir Halley Stewart Trust

Sir Jules Thorn Charitable Trust

Spire Healthcare

Tracesmart

The Waterloo Foundation

Willmott Dixon Construction Ltd

Yakult UK Ltd

YC Sports

1 rhoddwr di-enw



Beth fydd eich
etifeddiaeth chi?

U N I V E R S I T Y  O F  WA L E S  I N S T I T U T E ,  C A R D I F F   AT H R O FA  P R I F Y S G O L  C Y M R U,  C A E R DY D D

FOUNDATION

Oeddech chi’n gwybod bod y
gwaith yn UWIC sy’n cael ei
gyllido gan garedigrwydd pobl
eraill, yn newid bywydau? 

Gyda’ch cefnogaeth chi,
gallwn newid bywydau 
gyda’n gilydd. 

Wedi i chi ddarparu ar gyfer
eich teulu a’ch ffrindiau, a
wnewch chi ystyried gadael
rhodd yn eich ewyllys i
UWIC. Byddwch yn cefnogi
traddodiad o gyfle, o
lwyddiant ac arloesedd.  

Os hoffech drafod unrhyw agwedd ar
adael rhodd yn eich ewyllys i UWIC,
cysylltwch â:

Sheona Evans,
Rheolwr Datblygiad
ffôn: 029 2020 1590
ebost:uwicfoundation@uwic.ac.uk
www.uwic.ac.uk/uwicfoundation



Darlithoedd Athrawol:
Beth: Darlith gan yr Athro Richard Tong (Ysgol Chwaraeon Caerdydd)

Pryd: Dydd Mercher Tachwedd 16eg, 5.45pm i ddechrau am 6pm

Ble: Darlithfa 2, Campws Cyncoed, Caerdydd

Beth: Darlith gan yr Athro Steve Gill (Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd)

Pryd: Dydd Mercher Mawrth 14eg 2012, 5.45pm i ddechrau am 6pm 

Ble: Ysgol Reoli Caerdydd, Campws Llandaf, Rhodfa’r Gorllewin, Caerdydd

I sicrhau lle yn un o ddarlithoedd athrawol UWIC, cysylltwch â thîm digwyddiadau
UWIC ar 029 2041 6053 neu: pandilectures@uwic.ac.uk. Mae’r lleoedd ar gael am
ddim, y cyntaf i’r felin...

Digwyddiadau 
cyn-fyfyrwyr:
Beth: Aduniad Heath ‘Old Boys’ 

Pryd: Dydd Sadwrn Hydref 8fed 2011

Ble: Campws Cyncoed, Caerdydd

Beth: Digwyddiad Rhwydweithio’r 
Cyn-fyfyrwyr

Pryd: Dydd Mercher Tachwedd 16eg 
2011

Ble: Ysgol Reoli Caerdydd, Campws 
Llandaf, Caerdydd

Beth: Aduniad dosbarth Seicoleg  
1998-2001

Pryd: Tachwedd 2011, dyddiad i’w 
gadarnhau

Ble: Undeb y Myfyrwyr, Campws 
Cyncoed, Caerdydd

Beth: Aduniad Rhuddem Dosbarth 
Cyncoed 1969-72

Pryd: Dydd Sadwrn, Gorff 21ain 2012

Ble: Undeb y Myfyrwyr, Campws 
Cyncoed, Caerdydd 

I sicrhau lle yn un o’r digwyddiadau uchod
neu i gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch
â Claire Grainger, Swyddog Cyn-fyfyrwyr
ar 029 2020 1590 neu alumni@uwic.ac.uk

60 mlynedd  
YN DATHLU 

O CHWARAEON

Cyfle olaf i sicrhau lle!
Cinio’r dathlu ar ddydd Sadwrn Medi’r 10fed 2011 ar Gampws Cyncoed

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â  Claire Grainger, Swyddog Cyn-fyfyrwyr ar 
029 2020 1590 neu alumni@uwic.ac.uk

Digwyddiadau yn UWIC


