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Yr Athro Rose Cooper wrth ei gwaith

Cynnwys:     Caerdydd yn Galw     Dathlu Ysgoloriaethau Fairwood      Dyngarwch yn cryfhau gwaith ymchwil

Mae’r Athro Rose Cooper o Ysgol Gwyddorau
Iechyd Caerdydd yn arwain  ymchwiliad i’r
defnydd o fêl manuka yn y frwydr yn erbyn

MRSA. Dyma ail flwyddyn yr ymchwiliad. Ers
1997, bu’r Athro Cooper yn astudio effaith mêl

manuka ar fathau o facteria sy’n gallu gwrthsefyll
gwrthfiotigau ac a dynnwyd o friwiau wedi’u

heintio a briwiau cronig. Mae mêl yn hen
feddyginiaeth sydd wedi’i ail-gyflwyno i’r byd
meddygol modern yn ddiweddar er mwyn trin

briwiau. Er gwaethaf hanes hir o ddefnyddio mêl
yn helaeth at ddibenion meddyginiaethol, nid oes
unrhyw ymwrthedd i’w effaith wrthfiotig wedi’i

nodi. Mewn cyferbyniad, nodwyd bod ymwrthedd
i wrthfiotigau wedi digwydd bron yn syth ar ôl eu

defnyddio yn gyffredinol am y tro cyntaf. 

Dyngarwch yn cryfhau 

gwaith ymchwil yn UWIC
Defnyddio mêl yn y 

frwydr yn erbyn MRSA

www.uwic.ac.uk/uwicfoundation
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2 Croeso

Croeso i rifyn cyntaf Gorwelion, y cylchlythyr ar gyfer
cefnogwyr UWIC. Rydych yn derbyn y cylchlythyr
hwn oherwydd eich bod yn rhan o gymuned
gynyddol o unigolion sy’n gwneud gwahaniaeth ac yn
sicrhau bod cenedlaethau’r dyfodol yn gallu rhannu
popeth sy’n bwysig i UWIC. 

Mae yna amryw o resymau posibl pam eich bod wedi
penderfynu rhoi rhywbeth yn ôl. Mae llawer o bobl,
fel fi, yn ddiolchgar am y ffrindiau newydd a
wnaethom, yr addysg a gawsom a’r potensial a
wireddwyd gennym wrth astudio yma. 

Mae’r rhoddion a gawn yn bwysicach nag erioed. Ar adeg pan fo enw da UWIC yn
tyfu ledled y byd wrth i ni ehangu a darparu mwy o gyfleoedd, mae cyllid ar gyfer
addysg o dan bwysau enfawr.

Ni allwn ddibynnu ar gyllid y llywodraeth i dalu am ein holl waith. Erbyn heddiw, ni
all yr un o brifysgolion y DU ddisgwyl cefnogaeth o’r fath. Yn ogystal, wrth i ffioedd
myfyrwyr gynyddu, bydd llawer o’r bobl ifanc dalentog rydym am eu recriwtio fel
myfyrwyr yn ei chael hi’n anoddach dod i’r brifysgol.

Rydym yn hynod ddiolchgar i’n holl gyn-fyfyrwyr, ffrindiau a staff ac i’r sefydliadau
sy’n ein cefnogi. Rydym yn dibynnu ar y gefnogaeth hon i barhau â’n traddodiad o
gynnig cyfleoedd a sicrhau llwyddiant ac arloesedd.

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

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

Mae Sefydliad UWIC wedi ymrwymo i
leihau effaith ein gweithgareddau ar yr
amgylchedd.

Cysylltwch â ni os yw’n well gennych
dderbyn y Cylchlythyr hwn mewn e-bost.

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

Os hoffech gysylltu â Sefydliad UWIC,
anfonwch e-bost i:
uwicfoundation@uwic.ac.uk neu
ffoniwch 029 2020 1590.

Neu fe allwch ysgrifennu atom yn y
cyfeiriad isod:
Sefydliad UWIC,
Campws Cyncoed,
Heol Cyncoed,
Caerdydd,
CF23 6BN

Cydnabyddiaeth
Dyluniwyd gan Jaime Fitzgerald,
Gwasanaethau Creadigol UWIC.

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

Croeso…

Barod
am Her?
Beth am redeg hanner marathon
Caerdydd yn enw UWIC?

Mae’n bosibl cofrestru yn awr ar gyfer Hanner
Marathon Caerdydd ar 16 Hydref 2011, felly ewch
ati yn syth i gofrestru i osgoi cael eich siomi! 
Os hoffech dderbyn rhagor o wybodaeth am sut i
gymryd rhan eleni, anfonwch e-bost at Dominic
Codera, Gweinyddwr y Swyddfa Datblygu yn
dcodera@uwic.ac.uk.

Claire Grainger, Swyddog Cyn-fyfyrwyr UWIC ac Aimee Jones, 

Llyfrgellydd Campws yn ystod y digwyddiad yn 2009.



3Newyddion Diweddar

Mae UWIC yn dathlu llwyddiant ei hymgyrch codi arian dros y ffôn gyntaf erioed i
godi arian i Gronfa Flynyddol UWIC.

Dros 4 wythnos yn ystod mis Hydref a mis Tachwedd 2010, aeth rhai o’n myfyrwyr
presennol ati i ffonio dros 1,000 o gyn-fyfyrwyr UWIC er mwyn ailgysylltu â nhw a
gofyn am eu cymorth. Cafodd cyfanswm o dros £30,000 ei addo dros 5 mlynedd!
Dyma brawf pendant o haelioni ein cyn-fyfyrwyr, ac mae’r ymateb hwn yn rhoi llawer
o hyder i ni wrth i ni symud ymlaen. 

Mae’r myfyrwyr a gymerodd ran wedi mwynhau dysgu am hanes y Brifysgol gan gyn-
fyfyrwyr ac mae’r ymgyrch wedi rhoi’r cyfle iddynt siarad â phobl broffesiynol sydd
eisoes yn gweithio yn y maes astudio o’u dewis. Mae llawer wedi derbyn cyngor ar
yrfaoedd a chyngor cyffredinol ynglŷn â gwersi bywyd gan gyn-fyfyrwyr. Fe gawsant
gyfle hefyd i ddweud wrth y cyn-fyfyrwyr am eu profiadau fel myfyrwyr yn UWIC
heddiw. Mae wedi bod yn brofiad hynod fuddiol a phleserus i’r ddau grŵp.

Cronfa Flynyddol UWIC
Mae Cronfa Flynyddol UWIC yn codi
arian drwy’r flwyddyn i gefnogi
ysgoloriaethau, gwaith ymchwil,
adnoddau newydd a phrofiad myfyrwyr.
Rydym wedi derbyn dros £7,000 hyd yn
hyn yn ystod y flwyddyn academaidd
bresennol, a bydd yr arian yn cael ei
ddosbarthu i brosiectau amrywiol ledled
y Brifysgol tua diwedd y flwyddyn.
Edrychwn ymlaen at roi’r newyddion
diweddaraf i chi yn fuan!

Manteisio ar Arian 
Cyfatebol
Mae Cynllun Arian Cyfatebol Cyngor
Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC)
yn dod i ben ym mis Gorffennaf 2011.
Mae’r Cyngor yn dal i roi 50c ychwanegol
i ni am bob £1 a godir drwy roddion, felly
dyma’r amser gorau i ddechrau rhoi. Di-
olch i Gymorth Rhodd, rydym yn derbyn
£190.50 am bob £100 a roddir. 

Dathlu Ysgoloriaethau Fairwood
Mae pump ar hugain o fyfyrwyr o Ysgol Reoli Caerdydd UWIC wedi’u dewis i dderbyn
£1,000 y flwyddyn dros dair blynedd eu cwrs diolch i rodd sylweddol gan
Ymddiriedolaeth Fairwood. Prif amcan Ymddiriedolaeth Fairwood yw cefnogi unigolion
yn y De-ddwyrain sydd â thalent, potensial ac uchelgais i ddatblygu, gan helpu i sicrhau
manteision i’r gymuned ehangach hefyd.

Cyfarfu’r myfyrwyr llwyddiannus ynghyd â’u teuluoedd a’u ffrindiau ag Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolaeth Fairwood yn ddiweddar i ddathlu eu llwyddiant. Meddai David Prichard,
Deon Ysgol Reoli Caerdydd: “Fel prifysgol rydym wedi ymrwymo i’r gwerthoedd sy’n sail
i Ehangu Mynediad. Gwireddu breuddwyd i ni, felly, yw gallu cynnig bwrsarïau
sylweddol i 25 o fyfyrwyr brwdfrydig o gymunedau’r De sy’n wynebu amser caled iawn
ar hyn o bryd. Rydym yn hynod ddiolchgar i bobl fusnes Ymddiriedolaeth Fairwood am
gynnig y rhodd.”

Newyddion Diweddar

Cefnogi’r genhedlaeth
nesaf o bobl dalentog
Mae llawer o gwmnïau lleol hefyd yn
cefnogi’r genhedlaeth nesaf o
raddedigion drwy gynnig ysgoloriaethau.
Mae Ysgoloriaeth Rheoli MSc Willmott
Dixon bellach yn ei hail flwyddyn ac mae 2
fyfyriwr yn derbyn £1,500 yr un. Mae
ysgoloriaeth newydd ym maes
lletygarwch hefyd wedi’i sefydlu diolch i
gwmni SA Brains. Y cyntaf i dderbyn yr
ysgoloriaeth yw Lauren Roberts,
myfyrwraig blwyddyn gyntaf sy’n astudio
cwrs BA (Anrh) Rheoli Lletygarwch. Mae’r
Ysgol Chwaraeon hefyd wrth ei bodd
gyda’r newyddion y bydd Spire
Healthcare yn cefnogi sawl athletwr
talentog eleni drwy gynnig Ysgoloriaeth
Chwaraeon.

Os ydych chi’n meddwl y byddai’ch
cwmni neu’ch sefydliad yn hoffi cefnogi
ysgoloriaeth yn UWIC neu gynnig cyfle
lleoliad gwaith, ffoniwch Andrew Walker,
y Cyfarwyddwr Datblygu ar 029 2020
1590 neu anfonwch e-bost at
awalker@uwic.ac.uk

Grŵp o fyfyrwyr sydd wedi ennill Ysgoloriaeth Fairwood, 
sydd i gyd yn astudio yn Ysgol Reoli Caerdydd

Y myfyrwyr yn cael seibiant haeddiannol ar ôl eu gwaith ffonio!
(o’r chwith i’r dde: Mike, Chrystal, Riyadh, Kieron, Lucy, Lindsey a Giorgia).

Caerdydd yn Galw



Partneriaeth newydd ar gyfer Canolfan Diwydiant
Bwyd UWIC
Mae’n bleser gan Ganolfan Diwydiant Bwyd UWIC gyhoeddi partneriaeth newydd gyda Lock
Inspection Systems Cyf, sy’n un o brif gyflenwyr datgelyddion metel diwydiannol. Mae’r cwmni
wedi bod yn ddigon hael i roi a gosod datgelydd metel newydd yn y Ganolfan, a fydd yn cael ei
ddefnyddio i hyfforddi staff a myfyrwyr.

Mae’r broses o ddarganfod metel yn rhan hanfodol o gynhyrchu bwyd, ac fe’i defnyddir i
ddarganfod halogiad. Meddai Helen Taylor, Rheolwr Gweithrediadau a Thechnegol y Ganolfan
Diwydiant Bwyd:

“Mae’r diwydiant bwyd yn sector hynod gystadleuol ac mae’r gofynion ar broseswyr yn
cynyddu, yn enwedig o safbwynt diogelwch cynnyrch a disgwyliadau cwsmeriaid. Mae hyder
mewn diogelwch bwyd yn hollbwysig i enw da’r diwydiant. Yma yng Nghanolfan Diwydiant
Bwyd Zero2five rydym yn ffodus i gael gweithio gyda’r arbenigwyr darganfod metel byd-eang
Lock Inspections Systems, sydd wedi hen sefydlu eu hunain yn y maes. Bydd y bartneriaeth
hon yn cyfoethogi addysg ac arbenigedd myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig sy’n astudio yn
UWIC ar hyn o bryd a graddedigion sy’n gweithio i gwmnïau bwyd.”

4 Dyngarwch yn Cryfhau Gwaith Ymchwil yn UWIC

Dylunio Synhwyraidd
Mae Wendy Keay-Bright yn Ddarlithydd
mewn Dylunio Cynhwysol yn Ysgol Gelf a
Dylunio Caerdydd. Mae ei gwaith ymchwil
yn canolbwyntio ar fywiogrwydd plant
sydd â Chyflyrau difrifol ar y Sbectrwm
Awtistig wrth iddynt ryngweithio â
thechnoleg mewn ffordd fynegiannol. Mae
Wendy eisoes wedi ennill sawl gwobr am
ei gwaith yn datblygu ReacTickles - offeryn
creadigrwydd rhyngweithiol ar gyfer plant
â Chyflyrau ar y Sbectrwm Awtistig. Yn
awr, diolch i rodd gwerth £10,000 gan
Sefydliad Rayne, mae’n gallu datblygu ei
gwaith gyda phrosiect sy’n cynnwys plant
yn Ysgol Ashgrove, Penarth. Bydd y
prosiect hwn yn arwain at gymwysiadau
technoleg newydd, wedi’u cynllunio
gyda’r plant er mwyn gwella eu
hunanhyder a’u creadigrwydd. Mae plant
sydd â Chyflyrau ar y Sbectrwm Awtistig
yn cael eu heithrio’n aml pan fydd
technolegau newydd yn cael eu creu ar y
cyd a’u cymhwyso. Nod y broses ddylunio
hon yw dangos esiampl fel na fydd
defnyddwyr cynhyrchion o’r fath yn cael
eu heithrio yn y dyfodol. Gellid defnyddio’r
cymwysiadau wedyn mewn cyd-destun
clinigol, addysgiadol a hamdden.

Dyngarwch yn Cryfhau 
Gwaith Ymchwil yn UWIC

PARHAD O’R DUDALEN FLAEN...
Mae mêl yn ddeunydd cymhleth sy’n cynnwys dros 200 o elfennau, ac mae’n
gweithredu yn erbyn pathogenau drwy fwy nag un mecanwaith. Mae’n anarferol
i gyfrwng gwrthficrobaidd fel mêl fod â dulliau gweithredu gwahanol yn erbyn
bacteria gwahanol. Mae hyn wedi arwain yr Athro Cooper a’i thîm i bennu union
safleoedd targed mêl manuka mewn math o facteria Staphylococcus aureus
(MRSA) sy’n gallu gwrthsefyll gwrthfiotigau, sy’n organeb arbennig o anodd i’w
rheoli’n glinigol. Dangosodd data rhagarweiniol yr astudiaeth hon fod mêl
manuka yn amharu ar y broses o gelloedd yn rhannu a gwahanu, sy’n digwydd fel
arfer pan fydd MRSA yn cynyddu. Mae gwaith yr Athro Cooper wedi ennill
cydnabyddiaeth ryngwladol a gallai arwain at driniaethau newydd ar gyfer
cleifion ag MRSA. Heb eu cefnogaeth, ni fyddai’r gwaith hwn yn gallu parhau.
Mae’r prosiect yn cael ei ariannu’n hael gan Sefydliad Waterloo ac
Ymddiriedolaeth Syr Halley Stewart.

Yr Athro Rose Cooper a Dr. Rowena Jenkins wrth eu gwaith

Mae cymwysiadau technoleg yn 
ymateb i glapio, taro a symud

Simon Taylor o Lock Inspection Systems a Helen 
Taylor o’r Ganolfan Diwydiant Bwyd gyda’r 
datgelydd metel newydd
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Datblygiadau mewn Llyfrgelloedd
Derbyniwyd gwerth dros £5,000 o roddion i gefnogi Llyfrgelloedd UWIC ers i ni
ddechrau codi arian ym mis Ionawr 2009. Mae’r amseru wedi bod yn berffaith gan i
ni agor estyniad newydd sbon i’r adeilad presennol yn Llandaf yn ddiweddar. Yn
ogystal â phrynu llyfrau poblogaidd ac e-adnoddau, mae llyfrgelloedd UWIC wrth
eu bodd â’r cyfarpar newydd a brynwyd diolch i gymorth caredig staff a chyn-
fyfyrwyr. 

Bydd y taflunydd bwrdd gwaith newydd a’r sgrin gludadwy yn ddefnyddiol iawn i
fyfyrwyr drwy godi eu hymwybyddiaeth o adnoddau sy’n gallu cynorthwyo eu
dysgu a’u gwaith ymchwil, er enghraifft dangos cronfeydd data electronig newydd.
Defnyddir arddangosiadau neu sesiynau hyfforddi pwrpasol i wneud hyn.

Rydym yn hynod ddiolchgar i nifer o staff a chyn-fyfyrwyr sydd wedi ymrwymo i
gyfrannu rhodd fisol yn rheolaidd i Lyfrgelloedd UWIC. Bydd hyn yn gwneud
cyfraniad mawr at wella adnoddau i fyfyrwyr presennol.

Dyngarwch yn Cryfhau 
Gwaith Ymchwil yn UWIC

Dawns UWIC
Prynodd yr Adran Ddawns wisgoedd ar gyfer
ei pherfformiad ddiwedd y flwyddyn diolch i
gymorth rhodd gwerth £250 gan
Ymddiriedolaeth Oakdale. Meddai Sally
Varrall, Cyfarwyddwr Rhaglen y radd BA
(Anrh) Dawns: “Roedd y myfyrwyr yn
gwerthfawrogi’r cymorth ariannol yn fawr
iawn, ac fe helpodd i wella a llwyfannu’r gwaith
newydd [gan Viivi Keskinen]. Llwyddodd y
gwisgoedd i gyfrannu at y teimlad o undod,
sy’n un o themâu pwysicaf y ddawns.”

Crynodeb o Newyddion 
Codi Arian

Canolfan Chwaraeon i’r
Anabl Cymru
Sefydlwyd Canolfan Chwaraeon i’r Anabl
Cymru ar Gampws Cyncoed diolch i
ymroddiad a chefnogaeth yr athletwyr
paralympaidd John Harris a Chris Hallam MBE.
Ddwy flynedd ar bymtheg yn ôl, aethant ati i
gwblhau taith gwthio cadair olwyn 400 milltir o
amgylch Cymru, gan godi £250,000 i sefydlu’r
ganolfan.

Ar ôl blynyddoedd lawer o ddefnyddio’r
cyfleuster i’w lawn botensial, mae angen newid
llawer o’r offer erbyn hyn. Fe wnaethom
ddechrau codi arian yn 2009 i brynu’r offer sy’n
cael ei ddefnyddio fwyaf, ac rydym wedi codi
dros £13,000! Gyda’r arian hwn rydym wedi
prynu peiriant Pwli Addasadwy Deuol
newydd, peiriant ymarfer cyhyrau deuben,
peiriant ymarfer coesau a pheiriant eliptig â
sedd ar gyfer ymarfer cardiofasgwlaidd.

“Mae’r offer newydd yn ardderchog ac mae
wedi gwella fy ymarfer corff yn gyffredinol.
Mae’n anodd dod o hyd i gampfa sy’n
cynnwys offer arbenigol ar gyfer defnyddwyr
cadair olwyn, felly mae Canolfan Chwaraeon i’r
Anabl Cymru yn bwysig iawn i mi. Rwyf wedi
bod yn dod yma ers iddi agor!”Mark, un o
ddefnyddwyr y Ganolfan.

Yr Athro Rose Cooper a Dr. Rowena Jenkins wrth eu gwaith

Eisiau gwybod mwy? Ffoniwch Sheona Evans,
y Rheolwr Datblygu ar 029 2020 1593 neu
anfonwch e-bost at sjevans@uwic.ac.uk i gael
mwy o wybodaeth am unrhyw un o’r
prosiectau hyn.
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Diolch!

Hoffai UWIC ddiolch yn gyhoeddus i’r holl gyn-fyfyrwyr, ffrindiau, staff a sefydliadau am eu haelioni dros y 12 mis diwethaf. 
Drwy dderbyn cymorth caredig, gall UWIC barhau i fod yn brifysgol wirioneddol flaengar. Nodir aelodau staff UWIC mewn 
llythrennau bras.

Unigolion
Peter Adamczyk-Haswell Alison Grosvenor Hong Li Olwen Rhys

Karina Allaway Katherine Gullett Eirian Llewellyn Shelley Rice

Tim Andradi David Hardacre Ian Llewellyn Olivia Robinson

Effut Bashir Jacqui Hare Carole Lloyd Brian Shankland

Margaret Bellairs Neil Haycock Margaret Lynn Peter Smith

Katy Bellerey Anthony Hile Claire Maddern Stephanie Songhurst

Claire Boeckx Isabel Hitchman Robert Matthews Jane Steward

Teresa Bond Naomi Hobbs David Mansel Angela Stone

Margaret Cameron Michael Howlett Ifan Marklew Andrea Sumner

Antony J Chapman Barbara Hunter Louise Mayell Howard Tear

Leigh Coates John Jenkins David Maylor Eirian Thomas

Dave Cobner Chris Jennings Andrew McMahon Richard Tong

Tracy Couch Richard Johnson Malcolm Miles Jillian Townley

Lynn Davies CBE Aimee Jones Richard Moremon Mark Tucker

Maureen Davies Ann Jones Ashley Morgan Andrew Walker

Gareth Edwards CBE Anthony Jones Linda Morgan Frances Walker

Susan Edwards Clare Jones Linda J Morgan Richard Webb

David Evans David Jones Julia Mulholland Leanne Webber

Edryd Evans Geraint Jones Gwen Murphy Katharine Whittall

Joss Evans Helen Jones Inigo Nathan Sharon Whyte

Paul Evans Lindsey Jones Deborah Owen Carol Williams

Sheona Evans Nathan Jones Caroline Page Nick Williams

Siobhan Evans Paul Keetch Alison Perrett Victoria Williams

Edward French Bernard Kingston Alison Phipps Rachel Wolffsohn

Elinor Gibson Deborah Kidd Eira Pitcher Ryan Young

Patricia Giles Kevin Lawrence Jason Pizzey 8 anonymous donors

Gillian Goddard Elfyn Lewis Elaine Powell

Claire Grainger Gillian Lewis David Pugh

Gwyn Griffiths Rhodri Lewis Melany Rees

Sefydliadau
Abbott Nutrition Fairwood Trust Simon Gibson Charitable Trust

Acityabode Hospital Innovations Sir Halley Stewart Trust

Bellini’s Hugh James Solicitors Sir Jules Thorn Charitable Trust

Campus Clothing Lock Inspection Systems Ltd Spire Healthcare

Casson Mann Designers London School of Commerce The Waterloo Foundation

Coastal Housing Group Lord Forte Foundation Willmott Dixon Construction Ltd

Connaught Mulberry St. Restaurant YC Sports

Danwood Wales Oakdale Trust 1 anonymous donor

eLINIA Rayne Foundation



Beth fydd
eich
etifeddiaeth
chi? 

UNIVERSITY OF WALES INSTITUTE, CARDIFF  ATHROFA PRIFYSGOL CYMRU, CAERDYDD

Gall addysg newid eich
bywyd. Gyda’ch help
chi gallwn newid
bywydau gyda’n gilydd.
Gadewch rodd yn eich
ewyllys i gefnogi
ysgoloriaethau yn UWIC.
Os hoffech chi drafod unrhyw agwedd
ar adael rhodd yn eich ewyllys i
UWIC, cysylltwch â:

Sheona Evans, Rheolwr Datblygu
029 2020 1590
uwicfoundation@uwic.ac.uk
www.uwic.ac.uk/uwicfoundation

FOUNDATION



Darlithoedd Athrawol

Beth: Art and the Conscious Mind gan yr Athro Robert Pepperell
(Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd)

Pryd: Dydd Mercher 23 Mawrth 2011, cyrraedd 5.45pm dechrau am 6pm 
Ble: Ysgol Reoli Caerdydd, Campws Llandaf, Rhodfa’r Gorllewin, Caerdydd

Beth: What’s a fair price? A case of price decay in the DVD market 
gan yr Athro Mark Goode (Ysgol Reoli Caerdydd)

Pryd: Dydd Mercher 4 Mai 2011, cyrraedd 5.45pm dechrau am 6pm 
Ble: Ysgol Reoli Caerdydd, Campws Llandaf, Rhodfa’r Gorllewin, Caerdydd

Beth: ‘Anecdotes from the Portofino Lounge…Photomontage, Punk Rock, Jo Orton
and Blackpool’ gan yr Athro David Ferry (Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd)

Pryd: Dydd Mercher 4 Mai 2011, cyrraedd 5.45pm dechrau am 6pm
Ble: Ysgol Reoli Caerdydd, Campws Llandaf, Rhodfa’r Gorllewin, Caerdydd

I archebu lle yn unrhyw un o ddarlithoedd Athrawol UWIC, ffoniwch Jill Doran,
Cynorthwyydd Cysylltiadau Cyhoeddus a Digwyddiadau ar 029 2041 6053 neu 
anfonwch e-bost at: pandilectures@uwic.ac.uk. Nid oes tâl mynediad, felly y cyntaf i’r
felin fydd yn sicrhau lle.

Cadwch y Dyddiad!

Mae Ysgol Chwaraeon Caerdydd yncynnal
dau ddigwyddiad i ddathlu ei phen-blwydd
yn 60 oed. Fe’u cynhelir ar ddydd Gwener
22 Gorffennaf a dydd Sadwrn 10 Medi
2011 ar Gampws Cyncoed. 

I gofrestru’ch diddordeb, ffoniwch Claire
Grainger, Swyddog Cyn-fyfyrwyr ar 
029 2020 1592 neu anfonwch e-bost i
alumni@uwic.ac.uk

Digwyddiadau Cyn-fyfyrwyr:

Pryd: Dydd Mercher 8 Mehefin 
Beth: Digwyddiad Rhwydweithio Cyn-fyfyrwyr 
Ble: Ysgol Reoli Caerdydd, Campws Llandaf, Rhodfa’r Gorllewin, Caerdydd

Pryd: Dydd Sadwrn 9 Gorffennaf 2011 
Beth: Aduniad Dosbarth 1971 Cyn-fyfyrwyr Cyncoed  
Ble: Undeb y Myfyrwyr, Campws Cyncoed, Caerdydd 

I archebu lle: ffoniwch Claire Grainger, Swyddog Cyn-fyfyrwyr ar 029 2020 1592 neu
anfonwch e-bost i alumni@uwic.ac.uk

Digwyddiadau eraill:

Pryd: Dydd Sadwrn 18 Mehefin - 
Dydd Gwener 24 Mehefin 2011 
(amseroedd agor i’w cadarnhau) 

Beth: Sioe Radd Ysgol Ddylunio 
Caerdydd 

Ble: Campws Gerddi Howard a 
Champws Llandaf UWIC, 
Caerdydd 

Pryd: Mehefin 2011 i’w gadarnhau 
Beth: Darlith Sioe Radd Ysgol Gelf a 

Dylunio Caerdydd gyda siarad
wyr gwadd 

Ble: Campws Llandaf UWIC, 
Rhodfa’r Gorllewin, Caerdydd 

Ffoniwch Claire Grainger, Swyddog 
Cyn-fyfyrwyr ar 029 2020 1592 neu 
anfonwch e-bost i alumni@uwic.ac.uk

60 blynedd 
DATHLU

O CHWARAEON

Digwyddiadau @ UWIC

Ian Wilkins
Gradd Meistr mewn Celfyddyd Gain


