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Ni’n dwlu ar 
Nadolig! 

Gymraeg yn hwylus: 
  De Cilâ 3.1% 
  Gogledd Cilâ 3.4% 
  Townhill 4% 
  Dynfant 4.4% 
  Cilâ 4.5% 
  Gwyr 8.2%   
  St Thomas 9% 
  Penclawdd 10.5% 
   Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod 
nod ar gyfer twf addysg Gymraeg ym 
mhob awdurdod lleol yng Nghymru, a 
dylai Abertawe gyrraedd rhwng mwy 
na 25% mewn dosbarthiadau derbyn 
erbyn 2020.  Tua 15% yw’r ganran ar 
hyn o bryd, a’r ganran wedi aros yn 
sefydlog dros y pum mlynedd diwethaf, 
gan fod yr ysgolion Cymraeg yn llawn. 
  Mae map a luniodd RhAG yn dangos 
yn glir yr ardaloedd lle mae angen ys-
golion Cymraeg newydd. 

Mae RhAG – Rhieni dros Addysg 
Gymraeg – wedi nodi pum ardal yn 
Abertawe lle mae angen ysgol Gym-
raeg.   
Yn yr ardaloedd hyn mae’r canran-
nau isaf o blant yn mynychu ys-
golion Cymraeg. 
     Yr ardaloedd yw: 
Gorseinon – Penlle’r gaer 
Sgeti – Dynfant – Cilâ 
Townhill – Mayhill – Waunwen – Plas-
marl 
Gogledd Gwyr – Penclawdd 
St Thomas – Port Tennant 
    Yn ogystal â hyn, mae RhAG yn 
galw am adeilad newydd i Ysgol Gym-
raeg Bryn-y-môr, lle mae rhyw 300 o 
blant wedi’u gwasgu ar safle sydd â’r 
iard lleiaf oll o ysgolion Abertawe.  
   Mae RhAG wedi ymateb i Gynllun 
Strategol y Gymraeg mewn Addysg, 
sydd yn cael ei baratoi gan Sir Aber-
tawe. Roedd y Sir wedi cynnal cyfnod 
ymgynghori tan 22 Tachwedd. 
   Yn ôl adroddiad y Sir, mae’r rhan 
fwyaf o ysgolion Cymraeg y sir yn or-
lawn, neu bron yn orlawn: 

Bryniago : capasiti 222; nifer 
214 : 96.4%   o fewn 3.6% i 
gapasiti* 
Bryn-y-môr: capasiti 260; nifer 
274 : 105.4% dros gapasiti ** 
Gellionnen: capasiti 305; nifer 
258 : 84.6% o fewn 15.4% 
Llwynderw: capasiti 320; nifer 
364: 113.8% dros gapasiti 
Lôn-las: capasiti 530; nifer 520: 
98.1% o fewn 1.9% 
Pontybrenin: capasiti 501; nifer 
599: 119.6% dros gapasiti 
Tan-y-lan: capasiti 130; nifer 196: 
150.8% dros gapasiti 
Tirdeunaw: capasiti 413; nifer 

408: 98.8% o fewn 1.1% i 
gapasiti 
Y Cwm: capasiti 197; nifer 164: 
83.2% o fewn capasiti 
Login Fach: capasiti 214; nifer 
247: 115.4% dros gapasiti 
 

    Er bod Cynllun y Sir, fel y mae ar 
hyn o bryd, yn rhagweld twf mewn 
addysg Gymraeg tan 2030, mae 
RhAG o’r farn y bydd y rhan fwyaf o’r 
twf yn digwydd yn yr adeiladau 
newydd fydd yn agor yn fuan ar gyfer 
ysgolion Tirdeunaw a Than-y-lan. 
    Mae RhAG yn nodi bod canran 
uchel o blant yn mynychu ysgol 
Gymraeg lle mae ysgol Gymraeg o 
fewn cyrraedd hawdd, e.e. 24% yn 
Llansamlet, 28% ym Mhontybrenin, 
ac 19% ym Mynyddbach.  Ar y llaw 
arall, bach yw canran y plant sydd 
mewn ardaloedd lle nad oes ysgol 

GALW AM RAGOR O YSGOLION CYMRAEG 
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COFIO GILL  
CAMPBELL 
  Tristwch i fynychwyr Tŷ Tawe a’r cylchoedd 
Cymraeg yn Abertawe, yn ogystal â’i cylch gwaith 
a’i theulu, oedd colli Gill Campbell yn ddiweddar. 
  Un o  o Drefansel oedd hi.  Ar ôl cael addysg ym 
Mrynhyfryd ac Ysgol Ramadeg Glanmôr aeth i 
fyd nyrsio, a gweithio yn ffatri cwmni dillad Hodg-
es.  Erbyn yr 1980au bu’n gweithio mewn cartrefi 
gofal, ac yn Brondeg House cyfarfu â’i gŵr, Rob-
in.  Ar ôl priodi yn 1987, cawsant ddau o blant, 
Nia a Siôn, a sicrhau eu bod yn cael addysg 
Gymraeg.  Mae’r ddau erbyn hyn yn defnyddio’r 
Gymraeg wrth eu gwaith. 
  Bu Gill wedyn yn gweithio yn St John’s House, a 
dod yn rheolwr.  Bu’n frwd yn gwirfoddoli gyda 
gwahanol wasanaethau, gan gynnwys darpari-
aeth cawl i rai digartref yn Abertawe a chaffi 
eglwys Trefansel. 
  Dysgodd y Gymraeg a daeth yn gefnogwraig 
frwd i fudiadau Cymraeg, gan gynnwys Yes Cym-
ru. 
  Cynhaliwyd y gwasanaeth angladd yn 
Nhreforys, gydag Andow Bennett yn llywyddu. 

BARN Y CYLCH 
DARLLEN 
 
Hannah-Jane, gan Lleucu Roberts, 
Y Lolfa, £8.99. Barn Cylch Trafod 
Llyfrau Tŷ Tawe. Marciau: rhwng 5 
ac 8  
 
“Wedi mwynhau; y stori i gyd yn deillio o’r 
ffaith nad oedd Susan yn gwybod pwy oedd 
ei thad.” 
“Stori drist a’r ysgrifennu’n wych; ro’n i 
eisiau troi’r tudalennau er mwyn gwybod 
beth oedd yn digwydd.” 
“Mae’r stori’n debyg i’r nofel flaenorol a 
ddarllenon ni gan yr un awdur, Y Stori Orau, 
oherwydd bod merch ddim yn gwybod pwy 
oedd ei thad, er bod yr amgylchiadau’n 
hollol wahanol, wrth gwrs.” 
“Heb fwynhau’r llyfr o gwbl; roedd y stori’n 
araf i ddechrau. Do’n i ddim yn teimlo bod 
pethau’n dod at ei gilydd o gwbl. Ar y di-
wedd gofynnais y cwestiynau: a ges i fy 
niddanu? (Naddo.) A oedd y llyfr yn anodd 
ei roi i lawr? (Oedd.)” 
“Wedi mwynhau ar y cyfan; sawl trywydd i’r 
stori. Mae’r cymeriadau’n gryf.” 

“Roedd y darnau mewn italig yn faen 
tramgwydd – do’n i ddim yn deall 
pwynt y rhain, er eu bod nhw’n gy-
sylltiedig â’r ferch ddigartref, rwy’n 
meddwl.” 
“Weithiau roedd hi’n anodd gweld 
pwy oedd yn siarad.” 
“Roedd hi’n gallu darlunio’r stori o 
safbwyntiau gwahanol.” 
“Llwyddodd i gyflwyno llawer o elfen-
nau fel hiliaeth, digartrefedd, meibion 
hoyw, a Brexit (er nad oedd hwnnw’n 
llwyddiannus).” 
“Roedd llawer o bethau nad oedden 
nhw’n ffitio; braidd yn disjointed. Do’n 
i ddim yn siŵr bob amser pwy oedd 
yn siarad ac roedd yr eirfa 
dafodieithol yn broblem weithiau.” 
“Do’n i ddim yn hoffi’r clawr – heb fy 
nenu o gwbl.” 
“Roedd y clawr yn awgrymu dyn neu 
fenyw a dweud y gwir – Hannah-Jane 
ei hunan ac efallai ei thad?” 
“Y dementia oedd yr elfen allweddol 
yn y stori a dyna sut cawson ni 
wybod y gwir.” 
“Diffyg cyfathrebu oedd y broblem 
ond drwy waith celf Ishi Mai, roedd 
Hannah-Jane wedi gallu cyfathrebu 
yn y diwedd.” 

Dach chi’n siarad 
Cymraeg yn rhugl? 
Dach chi’n awyd-
dus i helpu pobol 
sy’n dysgu Cym-
raeg? 
Mae Siarad yn 
gynllun i helpu 
dysgwyr sy’n gallu 
cynnal sgwrs am 
fywyd pob dydd a 
sy eisiau ymarfer. 
Dan ni’n chwilio am 

siaradwyr sy’n fodlon rhoi ychydig o’u hamser i’w 
helpu nhw feithrin hyder a defnyddio mwy o Gym-

raeg. Mae pob gwirfoddolwr dros 18 oed, yn 
cwrdd mewn llefydd cyhoeddus neu ar 
Zoom. CHI sy’n dewis lle a phryd dach chi’n 
cyfarfod. Dyma ffordd ymarferol, hwylus, i 
helpu pobol sy’n dysgu Cymraeg ac yn 
awyddus i ddod yn rhugl.  
     Mae’n bwysicach nag erioed ar ôl yr 20 
mis diwetha, lle mae hi wedi bod mor anodd 
i’r rhai sy’n dysgu Cymraeg ddefnyddio’r iaith 
yn gymdeithasol.   
    Mae cynllun Siarad yn gynllun cenedlae-
thol sy’n rhedeg ers 4 blynedd. Daeth y syni-
ad yn wreiddiol o Gatalunya, lle mae miloedd 
o siaradwyr Catalaneg yn paru efo unigolyn 
sy’n dysgu’r iaith, er mwyn eu helpu i ddod 
yn rhugl drwy ddefnyddio’r iaith y tu allan i’r 
dosbarth.  
Dan ni’n gofyn i bobol ymrwymo i siarad efo 
unigolyn sy’n dysgu am ddim ond 10 awr o 
fewn blwyddyn.  Chi, y siaradwr rhugl sy’n 
penderfynu lle, pryd a sut dach chi’n cy-
farfod – mewn cymdeithas Gymraeg, 
mewn caffi neu dafarn, wrth fynd am dro 
rhywle cyhoeddus, ar-lein – neu gyfuniad 
o’r rhain.  
Y cwbl sy raid i chi wneud ydy cofrestru ar 
www.dysgucymraeg.cymru, (mi gewch chi 
lawer mwy o wybodaeth am y cynllun ar 
sleid SIARAD),  dewis eich darparwr lleol, a 
byddan nhw’n cysylltu efo manylion cyswllt 
dysgwr fydd, gobeithio, yn eitha tebyg i chi o 

ran diddordebau, oedran ac ar-
gaeledd. 
Wrth gwrs, ar ôl i chi gofrestru, os oes 
ganddoch chi ffrind sy wedi cael part-
ner Siarad hefyd, be am drefnu i gy-
farfod efo’ch gilydd? Llynedd mi 
gofrestrodd dros 250 pâr dros Gymru 
er gwaetha’r pandemig, ond roedd ‘na 
restr aros o ddysgwyr ym mhob ardal 
gafodd eu siomi gan bod na ddim 
digon o wirfoddolwyr. Mae’r dysgwyr 
yma i gyd yn lefel Canolradd neu 
Uwch, felly maen nhw i gyd yn medru 
cynnal sgwrs. Mi fydd na ambell ddig-
wyddiad cenedlaethol rhithiol lle 
byddwch chi’n cael gwahoddiad, sy’n 
rhoi cyfle i gychwyn sgwrs yn eich 
cyfarfod nesa ella.  
Mi fasen ni’n gwerthfawrogi’n fawr 
tasech chi’n ystyried dod yn rhan o’r 
cynllun.  
Ewch ar y wefan i weld mwy am y 
cynllun, a gobeithio’n wir gwnewch chi 
ystyried cofrestru. Os oes gynnoch 
chi gwestiynau, croeso i chi fy ebostio 
a r  e i r i -
an.conlon@dysgucymraeg.cymru  
Diolch yn fawr ymlaen llaw am eich 
cymorth!    
Eirian Wyn Conlon, Cydlynydd y Cynl-
lun, y Ganolfan Dysgu Cymraeg  

http://www.dysgucymraeg.cymru
mailto:eirian.conlon@dysgucymraeg.cymru
mailto:eirian.conlon@dysgucymraeg.cymru
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Gwersi rhithwir gan 
awduron 
Diolch yn fawr i Elin Meek a Robat Pow-
ell am ymuno yn rhithiol yng ngwersi bl.7 
yn ddiweddar er mwyn sgwrsio â’r disgy-
blion am eu gwaith fel llenorion. Roedd y 
disgyblion wedi mwynhau’n fawr y cyfle 
i’w holi. 

Da iawn i Haiden Hogg a Callie Davies 
am gyflwyno areithiau Siarad 
Cyhoeddus hyfryd un amser cinio yn 
trafod yr iaith Gymraeg, yn benodol ym 
myd addysg. Braf iawn oedd clywed eu 
dadlau tanllyd! 
       Cafodd griw o fl.11 y cyfle i fynychu 
Cynhadledd Heddwch Ysgolion Cymru 
ar lein. Cafwyd y cyfle i wrando ar 
gyflwyniadau gan amrywiol siaradwyr ac 
ymuno mewn gweithdai i drafod gyda 
disgyblion o ysgolion eraill, yr hyn y gellir 
ei wneud am gyfiawnder hinsawdd. 

 

JOY YN DESTUN LLAWENYDD 

Llongyfarchodd Mike Hedges AS Joy 
Aman-Davies ar ei gwasanaeth hir 
gyda Chôr Orpheus Treforys yn y 
Senedd. 
Bydd Cyfarwyddwr Cerddorol Côr Or-
pheus Treforys, Joy Aman Davies, yn 
ymddeol eleni ar ôl 30 mlynedd o 
wasanaeth gyda'r côr. Mae ansawdd 
canu côr byd-enwog Orpheus Treforys 
yn adnabyddus ledled y byd. 
Ganwyd Joy yng Nglanaman, enillodd 
ysgoloriaeth i gael hyfforddiant piano 
yng Ngholeg Drama a Cherddoriaeth 
Cymru cyn mynd i Brifysgol Bangor. 
Ymunodd Joy â Orpheus Treforys fel 
cyfeilydd yn 1991, ac yna yn 2007 
daeth yn Gyfarwyddwr Cerddorol y côr. 
Mae wedi teithio gyda'r côr yn helaeth i 
leoliadau fel Neuadd Carnegie , Efrog 
Newydd, a Thŷ Opera Sydney. 
Yn ogystal â chôr Orpheus Treforys, 
mae wedi bod yn gyfeilydd gwadd i 
gorau eraill ac yn mynd gyda llawer o 

gantorion enwog o Gymru. 
Yn ystod pandemig Covid, dyw Joy 
ddim wedi stopio! Mae wedi gweithio 
mor galed ag erioed, yn cynnal 
ymarferion ar-lein ddwywaith yr wyth-
nos, a recordio caneuon rhithiol, sydd 
wedi cael eu gweld gan dros 250,000 o 
bobl ar-lein. 
Mae ei chariad tuag at y côr, a chariad 
yr aelodau tuag ati hi, yn amlwg, a 
bydd yr aelodau a'r rhai ohonom sy'n 
mynychu cyngherddau'n rheolaidd yn 
ei cholli'n fawr. 
Hoffwn ddweud yn gyhoeddus – Diolch 
Joy. 

Diolch hefyd y tymor hwn i Adran y Gymraeg 
Prifysgol Aberystwyth am gynnal cyfres o 
ddarlithoedd i’r Chweched Dosbarth. Tybed 
hefyd a gawsoch chi gyfle yn ddiweddar i 
weld gwefan Adran y Gymraeg: https://
adranygymraegbrynt.wixsite.com/website 

https://adranygymraegbrynt.wixsite.com/website
https://adranygymraegbrynt.wixsite.com/website
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YSGOL GWYR—EIN PLANED NI 
Roedd Morgan Pitman (disgybl ym Ml.12) ar Radio 
Cymru ar nos Iau, 4ydd o Dachwedd. Cafodd ei 
gwestiwn ei ddewis ar gyfer raglen arbennig o'r enw 
'Ein Planed Ni.' Mae'r rhaglen yn cydredeg gyda 
COP26. Da iawn iddo! 
   DIPLOMA AR Y DELYN 
LLONGYFARCHIADAU I ELENA RUDDY (Bl.12) 
AR ENNILL ANRHYDEDD YN EI DIPLOMA AR Y 
DELYN  - GWYCH! 
    DIWRNOD IECHYD MEDDWL RHYNGWLADOL 
Diolch i bob un aelod o staff a disgyblion sydd wedi 
cyfrannu at y Diwrnod Iechyd Meddwl 
Rhyngwladol.  Rydym ni fel ysgol wedi 
codi £1,044.17. 
    EISTEDDFOD YR URDD 2020 
Mae'r Adran Gymraeg a Cherddoriaeth yn falch o 
gyhoeddi llwydiant arbennig nifer o ddisgyblion yn 
Eisteddfod yr Urdd 2020. Lluniwyd y campweithiau 
ddwy flynedd yn ol cyn y cyfnod clo cyntaf ac oher-
wydd hynny fe ohiriwyd yr Eisteddfod sawl gwaith. 
Dyma restr o'r disgyblion buddugol: 
    Gwenno Robinson – 1af Rhyddiaith dan 19 oed 
Alice Jewell – 1af Rhyddiaith bl.10/11 
 Elena Ruddy-  1af Barddoniaeth bl.10/11 
Elena Ruddy – 1af Barddoniaeth dan 
19oed Cerdd Mydr ac Odl 
Anest Williams – 1af Barddoniaeth dan 25oed – 
Telyneg  
Gwenno Robinson – 2il Barddoniaeth bl.12/13  
Ffion Morgan – 2il Rhyddiaith dan 19oed  
Anest Williams – 3ydd Barddoniaeth Bl.12/13 
Megan Davies – 2il Barddoniaeth bl.9  
Elena Ruddy - 1af - Cyfansoddi Cerddoriaeth 
bl.10/11 
    PWYLLGORAU HAWLIAU 
Ers mis Medi, rydym wedi ail-gydio yng ngwaith y 
gweithgorau hawliau ar ôl dwy flynedd digon heriol. 

Hyrwyddwyd Diwrnod Plant y Byd ar yr 20fed o 
Dachwedd ar y cyd gyda Swyddfa Comisiynydd 
Plant Cymru, yr Athro Sally Holland. Ffocws 
dathliad eleni oedd Erthygl 22 o Gonfensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn sy’n 
nodi fod gan blant sy’n ffoaduriaid yr un hawliau ag 
unrhyw blant eraill yn y byd. Crewyd arddangosfa 
er mwyn tynnu sylw’r disgyblion at hyn, yn ogystal 
â’r hawliau eraill rydym yn dueddol o gymryd yn 
ganiataol. 

Lloyd Henry yn ennill 
gwobr genedlaethol am 
addysg bwyd a maeth  
 
23 Tachwedd 2021 
Heddiw, dyfarnwyd Gwobr Addysg Sefydliad Maeth 
Prydain i Mr Lloyd Henry o Ysgol Gyfun Gwyr, er 
mwyn cydnabod ei ymroddiad i addysg bwyd a 
maeth. Cyflwynwyd y wobr yn ystod seremoni 
wobrwyo flynyddol Sefydliad Maeth Prydain, sy'n 
amlygu ac yn dathlu'r rhai sydd wedi gwneud cyfra-
niadau cadarnhaol a phwysig o fewn y gymuned 
bwyd a maeth. 
 Sefydlwyd Gwobrau Addysg Sefydliad Maeth 
Prydain am y tro cyntaf i dynnu sylw at gymwysterau 
bwyd a chydnabod cyflawniadau'r myfyrwyr gorau – 
yn wreiddiol ar lefel TGAU ac yn ddiweddarach ar 
Lefel A (neu gyfwerth). Yn anffodus, oherwydd ef-
faith pandemig COVID-19 ar arholiadau dros y ddwy 
flynedd ddiwethaf, ni fu'n bosibl dyfarnu myfyrwyr. 
Fodd bynnag, yn 2021, rhoddwyd y Gwobrau Ad-
dysg i chwe athro rhagorol o bob rhan o'r DU sydd 
wedi hyrwyddo addysg bwyd a maeth yn gyson.  
Enwebwyd derbynwyr Gwobrau Addysg Sefydliad 
Maeth Prydain gan eu cyfoedion neu gyflogwyr am 
eu bod yn cymhwyso gwyddoniaeth faeth gywir i 
ymarfer ystafell ddosbarth effeithiol a/neu strategae-

thau dysgu o bell. Mae enillwyr wedi derbyn 
tystysgrif goffa wedi'i fframio, yn ogystal â £200 i 
gefnogi addysg bwyd yn eu hysgol. 
Dywedodd Roy Ballam, Rheolwr Gyfarwyddwr a 
Phennaeth Addysg Sefydliad Maeth Prydain: 
"Llongyfarchiadau mawr i Mr Lloyd Henry a holl 
enillwyr y Wobr Addysg eleni. Mae'r ddwy flynedd 
ddiwethaf wedi bod yn heriol dros ben i bawb sy'n 
gweithio ym maes addysg ac rydym yn hynod falch 
o'r holl staff addysgu sydd wedi cael eu gwobrwyo 
yn eu hymrwymiad i ysbrydoli ac addysgu meddyl-
iau ifanc am bwysigrwydd bwyta'n iach a maeth." 

Wilia  
Y mis hwn yng ngofal Steve Morris 

Diolch yn fawr i’n cyfranwyr.  
 

Mis Chwefror yng ngofal  
Marc Stonelake. 

Anfonwch unrhyw beth a allai fod o 
ddiddordeb i’n darllenwyr i: 

wilia@hotmail.co.uk 
Croeso i unrhyw fath o ddeunydd; os 
oes gennych gerdd neu stori sy’n hel 

llwch yn y drôr! 
 

Ariennir yn  
rhannol gan  
Lywodraeth  

Cymru 

Yn ogystal â hyn, mae’r ysgol wedi dechrau ar ei 
siwrnai i fod yn Ysgol Noddfa (fel rhan o’r cynllun 
School of Sanctuary). Mae’r cynllun Ysgol 
Noddfa yn rwydwaith o dros 300 o ysgolion sy’n 
ymrwymedig i gefnogi’r miloedd o bobl ifanc sy’n 
ceisio noddfa yng Ngwledydd Prydain. Y nod yw 
creu diwylliant o groeso a chynhwysiant, tra’n 
codi ymwybyddiaeth ein dysgwyr o’r anawsterau 
a wyneba ffoaduriaid a cheiswyr lloches. 
Senedd Ieuenctid Cymru 
Er mwyn hyrwyddo Erthygl 12 o Gonfensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn sef 
hawl pobl ifanc i gael eu clywed a’u cymryd o 
ddifrif, anogwyd disgyblion yr ysgol i sefyll yn 
etholiad y Senedd Ieuenctid. O ganlyniad i hyn, 
mae David Ingham o Fl.11 yn cynrychioli etho-
laeth Gorllewin Abertawe ac Elena Ruddy o 
Fl.12 yn cynrychioli etholaeth Gŵyr. Cofrestrwyd 
holl ddisgyblion yr ysgol er mwyn pleidleisio ac 
erbyn diwedd mis Tachwedd, bydd pawb wedi 
cael cyfle i fwrw’u pleidlais. Bydd y bobl ifanc 
buddugol yn cael eu datgelu ym mis Rhagfyr. 
Pob lwc i David ac Elena! 
Dewiswyd Elena hefyd i fod ar banel cyfweld y 
Comisiynydd Plant newydd ar gyfer Cymru. 
Trefnwyd hyn gan Lywodraeth Cymru a chyn-
haliwyd y cyfweliadau ar ddechrau mis 
Tachwedd. Yn ddi-os, bu hyn yn brofiad gwerth-

chweil i Elena ac yn sicr byddai ei chyfraniad 
wedi bod yn hynod werthfawr i’r panel. 
“Derbyn” – Gweithgor LHDT+ 
Cynhaliwyd hefyd gyfarfodydd gan y gweithgor 

LDHT+ er mwyn 
hybu cydraddoldeb 
a dathlu’r hyn sy’n 
ein gwneud yn 
unigryw. Mae’r 
gweithgor yn cwrdd 
yn wythnosol ac yn 
cynnal gweithgar-
eddau amrywiol. 
Yn fwyaf diweddar, 
daeth PCSO 
Leanne Thomas o 
Heddlu De Cymru i 
mewn i siarad 
gyda’r 

criw am droseddau casineb, gan ganolbwyntio 
ar yr elfen gyfreithiol ynghyd â sut ddylid delio 
gyda materion o’r math hwn. Cafwyd sesiwn 
buddiol iawn gyda phawb yn elwa ohono. Yn yr 
un modd, bu’r criw yn gweithio gyda chynrychi-
olwyr o Gyngor Abertawe ar becyn o adnoddau 
“Equali-Tea” – adnodd a fydd yn cael ei rannu 
gydag ysgolion er mwyn taclo homoffobia a 
hyrwyddo cydraddoldeb. 
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RICHARD REES YN 
NHREFORYS 

Wedi seibiant anorfod  o ddeunaw mis, ail- 
agorwyd y Gymdeithas ym mis Medi 2021. 
Richard Rees oedd ein gwestai ar y noson. 
Mae Richard yn ddarlledwr profiadol, yn cyn-
hyrchydd teledu ac un o gyfarwyddwyr cwmni 
teledu “ Telesgop.” Mae e wedi teithio’n eang 
ar draws y byd ond roedd sylw’r noson ar ffilm 
oedd yn portreadu bywyd yn ei gynefin. Treil-
iodd Richard dros 5 mlynedd yn cofnodi 
bywyd yn, ac ar lân yr  afon Tywi, sydd yn 
llifo’n agos at ei gartref gan  greu’r ffilm wych  
“ Yr Afon.” Cawsom gyfle i wylio’r ffilm , gyda 
Richard yn egluro’r cefndir i’r gwaith , trafod y 
ffilm ac ateb ein cwestiynau.  Noson bleserus 
ac addysgiadol oedd wrth fodd yr aelodau. I 
ddangos y ffilm manteisiwyd ar gyfleusterau 
newydd sydd ar gael yn Festri’r Tabernacl. 
Mae offer clyweled, sef sgrin fawr,offer sain a 
ffram ymddangos wedi’u prynu  a chysylltir y 
system â rhwydwaith band eang sydd yn yr 
adeilad. Gyda’ i brofiad eang yn y maes 
gosodwyd yr offer gan un o aelodau’r Taber-
nacl, Matthew Jenkins, ac mae’r eglwys yn 
gwerthfawrogi ei waith trylwyr. Yn y llun mae 
Matthew yn trafod yr offer newydd gyda Rich-
ard. Mae’r Gymdeithas yn hynod o falch ein 
bod yn gallu defnyddio’r offer yn ein cyfar-
fodydd.   
Ym mis Tachwedd fe ddaeth Sian James y 
cyn-aelod seneddol dros ddwyrain Abertawe i 
siarad â’r aelodau.Datblygodd ei diddordeb 
mewn gwleidyddiaeth yn ystod Streic y 
Glowyr yn 1984. Gweithiodd i godi arian dros 
y glowyr, dosbarthu parseli bwyd a dadlau 
dros achos y streicwyr. Arweiniodd y 
diddordeb at ddilyn cwrs gradd ym Mhrifysgol 
Abertawe ac at swyddi gyda chyrff cyhoeddus 
ac elusennol. Enwebwyd Sian i sefyll dros y 
Blaid Lafur yn Nwyrain Abertawe a chynrychi-

olodd hi’r etholaeth am ddeng mlynedd. 
Ymddangosodd gymeriad Sian yn y ffilm “ 
Pride” a chlywsom am hanes y ffilm a’r 
cydweithredu a fu rhwng y glowyr a’r gymuned 
Lesbiaid a Hoyw wrth iddynt gefnogi’r glowyr. 
Soniodd hefyd am ei cyfnod yn San Steffan 
gan drafod yr arferion yno ac ambell gymeriad 
lliwgar “ y Lle.”Roedd acen y Cwm yn glir trwy’r 
noson ac roedd yn  bleser treulio’r noson yn ei 
chwmni.  
Un cyfarfod arall sydd ar ộl yn 2021, ein Cinio 
Nadolig  a gynhelir yng  Nghlwb Golff Langland 
ar brynhawn Iau Rhagfyr 16eg  am 1.00.y.p.Yn 
anffodus, nid yw’r trefniadau ar gyfer 2022 yn 
gyflawn wrth i “ Wilia “ fynd  i  ‘r wasg ond fe 
fydd y cyfarfod cyntaf o’r Flwyddyn Newydd yn 
Eglwys Dewi Sant, y Coegae ( Woodfield 
Street) nos Iau Ionawr 20fed am 7.00.y.h. Ar y 
noson fe fydd” Parti Plygain Llandeilo” yn 
cyflwyno rhaglen o hen garolau traddodiadiol a 
darlleniadau tymhorol. Edrychwn ymlaen at 
groesawu’r Parti,  sydd yn cynnwys yr actores 
Rhian Morgan a’r cyflwynydd rhaglenni teledu  
Aled Samuel. Beth am ymuno â ni i fwynhau 
adlais o’r Nadolig ? Mae croeso cynnes i aelod-
au hen a newydd. Gobeithiwn gyhoeddi y 
rhaglen gyfan am 2022 yn y rhifyn nesaf o “ 
Wilia.” Yn y cyfamser mae  manylion am y 
Gymdeithas ar gael oddi wrth David Gwyn John 
( 01792 773507). 

Arddangosfa gwisgoedd 
Peidiwch â cholli'r cyfle i weld arddan-
gosfa arbennig o wisgoedd hanesyddol 
sydd ymlaen ar hyn o bryd yn Amguedd-
fa Abertawe. 
     Mae'r amgueddfa yn casglu gwis-
goedd a thecstiliau ers 186 o 
flynyddoedd - y rhodd gyntaf oedd brod-
waith o sampler liain o 1788. 
     Fel arfer does dim digon o le i arddan-
gos y cyfan, a felly dyma'r tro cyntaf ers 
blynyddoedd i'r casgliad yma weld golau 
dydd. 
      Mae'r llun yn dangos ffrog briodas 
Emma Talbot a aned yng Nghastell Pen-
rhys ym Mhenrhyn Gŵyr yn 1806. 

ATGYWEIRIO A  
DIWEDDARU TY TAWE 
    Manteisiwyd ar y misoedd diwetha i wneud 
gwaith adeiladu yn Nhy Tawe.  Mae’r problem-
au gwlybaniaeth wedi’u trwsio yn y bar a’r 
neuadd, mae tai bach newydd yn y gwaelod, 
ac mae ailaddurno wedi digwydd mewn sawl 
man yn yr adeilad.  Mae’r llun isod o’r neuadd 
yn dangos peth o’r ddelwedd newydd. 
    Yn ogystal â hyn mae’r siop wedi cael 
silffoedd newydd, ac mae hi wedi dod yn un o 
brif siopau Cymraeg Cymru erbyn hyn.  Mae 
yno anrhegion o bob math, yn ogystal â’r arlwy  
diweddaraf o lyfrau i 
oedolion a phlant. 
   Bu modd talu am y 
gwaith ar yr adeilad 
trwy’r cyfraniadau misol 
gan gefnogwyr, a ben-
thyciad banc a gafwyd 
yn sgil Covid. 
  Mae croeso i bawb 
gyfrannu’n fisol i sicrhau 
llwyddiant y Ganolfan 
Gymraeg yn y dyfodol. 
Cysysylltwch â Rhian 
Jones: calonlan13@ 
yahoo.com. 

PWDIN REIS 
Bu band diweddaraf Neil Rosser yn diddanu 
yn Nhy Tawe—Pwdin Reis.  Cafwyd noson 
hwyliog dros ben. 
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Hybu’r Iaith Gymraeg yn y celfyddydau. 

  

Mae Einir Sion, Ysgogwr y Gymraeg, sef swydd newydd 

gyda Chyngor Celfyddydau Cymru, wedi cychwyn ar ei 

swydd. 

    Bydd Einir yn bennaf gyfrifol am hybu a hyrwyddo’r 

defnydd o’r Gymraeg yn y celfyddydau, gan gynnwys 

adnabod a threfnu hyfforddiant, creu cysylltiadau a phart-

neriaethau, a hwyluso ac ysgogi’r broses o greu a chyn-

hyrchu gweithiau newydd. Mae’n swydd sy’n edrych yn 

gadarnhaol ar ddefnydd yr Iaith yn y celfyddydau, a’i pho-

tensial i wneud gwahaniaeth i ddefnyddwyr a chyn-

hyrchwyr. 

     Roedd creu swydd o’r fath yn un o argymhellion 

adroddiad ‘Mapio’r Gymraeg’ a gomisiynwyd gan Gyngor 

y Celfyddydau yn 2019, ac mae’n rhan o uchelgais Cyngor 

Celfyddydau Cymru i ddatblygu gweledigaeth gynaliadwy 

ar gyfer yr Iaith Gymraeg. 

     Dywedodd Einir Sion:  “Rwyf wedi mwynhau bywyd 

gwaith amrywiol. Mae dau fyd wedi rhedeg gyfochrog â’i 

gilydd gydol fy ngyrfa, byd y celfyddydau a byd y Gym-

raeg. Ers ugain mlynedd, rwyf wedi gweithredu ar fy an-

gerdd i bontio’r ddau fyd, i ysbrydoli ac ysgogi eraill i weld 

potensial a chryfder eu plethu yn greadigol, mae’r swydd 

hon yn gam pwysig ar hyd y llwybr hwn ac yn sialens 

rwy’n barod amdani.” 

    Pwy yw Einir Sion? 

     Merch o Faldwyn a Cheredigion yw Einir Sion. Cafodd 

ei geni a’i magu ym Machynlleth, a symudodd i Geredigion 

yn ei harddegau, i fro mebyd ei theulu. Fe aeth i Gaerdydd 

ddechrau’r 90au er mwyn astudio actio yn y Coleg Cerdd 

a Drama. Bydd llawer yn gyfarwydd â’i chymeriadau yn ‘Y 

Palmant Aur’ a ‘Satellite City’. 

     Dros y pymtheg mlynedd diwethaf mae Einir wedi bod 

yn gweithio ar hyd cymoedd y de-ddwyrain yn datblygu 

prosiectau cymunedol dwyieithog. Cwblhaodd MA 

‘Celfyddyd yn y Gymuned a Drama’ ddeng mlynedd yn ôl 

ac mae wedi mwynhau rhoi’r dulliau ymgysylltu a chyfran-

ogi cymunedol ar waith byth ers hynny. Mae’n dod i'r 

swydd hon wedi deng mlynedd o weithio gyda’r Mentrau 

Iaith ym Merthyr a Rhondda Cynon Taf. 

Blodau mis Ionawr – beth fyddech 
chi’n gweld? 
Ar y 15fed o Hydref 2021 cawson ein 
cyfarfod blynyddol cyntaf ers Medi 
2019, tydi’r hen bandemig yma wedi 
achosi problemau dros y ddeunaw mis 
diwethaf, ac yn parhau i’w wneud 
hefyd. Cyfle i gyfarfod ein haelodau 
yw’r gynhadledd ond rywsut dydi cy-
farfod ar Zoom ddim yr un peth. Does 
dim cyfle i gael sgwrs ac ar ôl y cyfar-
fod mae’r sgrin yn sydyn iawn yn 
mynd yn ddu - popeth drosodd! Dim 
cyfle i gael sgyrsiau am rywbeth 
wnaeth godi yn y cyfarfod. 
Ac mi oedd rywbeth i drafod. Roedd 
Goronwy Wynne, ein llywydd wedi 
gosod tasg i ni. Roedd o eisiau i ni 
fynd allan yn ystod y chwe diwrnod 
cyntaf yn y flwyddyn newydd a chwilio 
am ba flodau sydd i’w weld. Dydyn ni 
ddim yn meddwl am flodau yn eu 
harddwch yng nghanol y gaeaf nac 
ydan? Ond mae yna rhai. Meddyliwch 
am yr eithin, roedd y dyn a ddy-
wedodd ”Mi fydda i’n dy garu tra bydd 
blodau ar yr eithin” ddim yn trio rhoi’r 
argraff mai dim ond dros dro oedd ei 
gariad tuag ati achos mae blodau ar yr 
eithin trwy’r flwyddyn. Mae’n rhaid 
gobeithio roedd ei gariad yn 
ymwybodol o hyn wrth gwrs! 
Neithiwr roeddwn i’n meddwl am hyn 
ac mae heddiw wedi deffro efo haul ac  
awyr las, roedd gen i bethau i’w 
wneud y bore ma ond wedyn, a’r ddi-
wrnod yn rhy braf i wastraffu, es i am 
dro. Mae yna gylchdaith trwy’r coed 
dw i’n gwneud yn 
aml a cherddais 
hanner milltir i fyny’r 
ffordd i gyrraedd y 
mynediad. Erbyn hyn 
mae rhan fwyaf o’r 

dail ar y llawr a’r haul yn tywynnu 
trwy’r brigau’n ddirwystr. Doedd 
dim blodau i’w gweld yn unman. A 
fydd gobaith gweld rhai ym mis 
Ionawr? 
Ond wrth fynd ymlaen dw i’n gweld 
ysgallen, nid mewn blodau ond ar 
fin blodeuo. Druan bach! Ond mae 
pawb yn drysu'r dyddiau yma! Mae 
gweddillion y mwyar duon o 
gwmpas ond esgus am fwyar ydyn 
nhw. Maen nhw’n rhy hwyr beth 
bynnag, bydd y diafol wedi poeri 
arnyn nhw i gyd erbyn hyn, neu 
rywbeth gwaeth! Ond yng nghanol 
y mwyar dw i’n gweld blodeuyn, 
dim ond un ond eto yn dangos 
balchder.  Dydi pethau ddim yn rhy 
addawol am fis Ionawr! Ond wedyn 
des i ar draws blodau melyn yr 
eithin yn gweiddi “Dyn ni yma o 
hyd!” 
Doeddwn i ddim yn disgwyl gweld 
unrhyw beth arall ond mi oedd 
bleser arall i ddod. Wrth gerdded 
ymlaen welais i gwpl yn cerdded 
tuag ataf fi ac, wrth iddyn nhw 
nesáu roeddwn i’n amau eu bod 
nhw’n siarad Cymraeg efo’i gilydd. 
“Prynhawn da” medda fi wrth wenu. 
“Prynhawn da” medden nhw efo 
gwen llydain ar eu hwynebau. 
Roedd yn werth mynd am dro a 
chael haul, awyr iach a geiriau 
Cymraeg! 
Nadolig Llawen i chi gyd! 

Rob Evans 

https://arts.wales/cy/resources/welsh-language-mapping-report
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Cyhoeddi dathliadau Canmlwyddiant yr Urdd – 
deufis i fynd 
Parti Pen-blwydd mwyaf yn hanes y mudiad ac 
ymgeisio am ddau deitl GUINNESS WORLD 
RECORDS™ 
Mae mudiad ieuenctid cenedlaethol mwyaf 
Cymru, Urdd Gobaith Cymru yn dathlu ei 
ganmlwyddiant yn 2022, a heddiw (25 
Tachwedd) mae’n cyhoeddi rhai o’r cynlluniau ar 
gyfer blwyddyn gyffrous o ddathlu i nodi’r garreg 
filltir hon yn ei hanes. Ers 1922, mae’r Urdd 
wedi darparu cyfleoedd i fwy na 4 miliwn o blant 
a phobl ifanc Cymru fwynhau profiadau 
chwaraeon, celfyddydol, preswyl, dyngarol a 
gwirfoddol drwy gyfrwng y Gymraeg.  
     Union ddeufis i heddiw, ar 25 Ionawr 2022, 
bydd dathliadau’r flwyddyn yn dechrau gyda 
Pharti Pen-blwydd mwyaf yn hanes y mudiad ar 
ddiwrnod Cariad @ Urdd. Bydd yr Urdd a’r 
genedl gyfan yn ymgeisio am ddau deitl Guin-
ness World Records™ drwy gyd-ganu ac 
uwchlwytho fideos o’r gân eiconig, Hei Mistar 
Urdd, i Twitter a Facebook. Cynhelir parti arben-
nig ar gyfer ysgolion Cymru yng nghwmni 
cyflwynwyr Stwnsh Sadwrn, a ddarlledir yn fyw 
ar BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales. 
  Bydd rhai o uchafbwyntiau eraill y flwyddyn yn 
cynnwys teithiau rhyngwladol i bobl ifanc i 
America, Iwerddon a Norwy; sy’n cynnwys cynl-

luniau arbennig ar gyfer Neges 
Heddwch ac Ewyllys Da’r 
canmlwyddiant. A bydd yr Adran 
Chwaraeon yn arwain ar ŵyl Gemau 
Trefol Cymru ym Mae Caerdydd – a 
fydd yn arddangos chwaraeon 
Olympaidd newydd megis BMX a 
sglefr fyrddio; Cynhadledd Chwarae-
on Ieuenctid Benywaidd cyntaf Cym-
ru, sef #FelMerch; yn ogystal â 
chynnal Thwrnamaint Urdd WRU 
Rygbi 7 bob ochor. Hefyd cynhelir 
Cyngerdd Dathlu Canmlwyddiant yr 
Urdd gyda Cherddorfa Genedlaethol 
Gymreig y BBC; mae S4C wedi 
comisynu cyfres gyffrous sy’n mynd 
â ni’n nôl i Langrannog drwy’r deg-
awdau a gaiff ei ffilmio dros y 
Gwanwyn gan Boom Cymru; a bydd y cyn-
hyrchiad theatr Sioe Mewn Cymeriad 
‘Canrif Syr Ifan’ yn teithio o amgylch ys-
golion Cymru. 
    I fynychu Parti Pen-blwydd yr Urdd ac i 
ymuno yn yr ymgais am ddau deitl Guin-
ness World Records™ mae angen 
cofrestru ar wefan yr Urdd: 
www.urdd.cymru/100. Wrth i ysgolion a 
mudiadau gofrestru byddant yn ymddangos 
ar fap ar wefan y canmlwyddiant, ble mae 
fideos ac adnoddau parti ar gael i bawb. Yn 
ogystal â mynychu’r parti mae’r Urdd yn 
gwahodd partneriaid, busnesau, ysgolion a 
mudiadau ledled Cymru i nodi’r 
canmlwyddiant drwy chwifio baner yr Urdd 
ar 25 Ionawr. Mae Senedd Cymru, Am-
gueddfa Werin Sain Ffagan, Big Pit ac 
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau 
ynghyd â nifer o adeiladu eiconig eraill 

 

Cymru wedi ymrwymo eisoes i chwifio 
baner yr Urdd, a gellir archebu baner drwy 
wefan yr Urdd. 

Dewisiadau amhosibl 
mam 

Apêl Nadolig Cymorth 
Cristnogol 2021 

Yn Ne Swdan mae dewisiadau amhosibl i’w 
gwneud pob un dydd.  
      Cyn i’w chymuned dderbyn pwmp dŵr 
gan bartner Cymorth Cristnogol, roedd gofyn 
i Adut ddewis rhwng dŵr budr neu ddim dŵr 
o gwbl i’w phlant. Am ddewis! 
     ‘I edrych ar ôl fy mhlant, roedd rhaid id-
dynt yfed o ddŵr yr afon fudr,’ cofiodd Adut. 
‘Mae yna sawl haint yn y dŵr. Mae carthion 
gwartheg yno, mae carthion mulod yno … 
Mae pobl yn ymolchi yno.’ 
     Ond yn ystod adegau o lifogydd - problem 
gyson yn y rhanbarth, wedi ei waethygu gan 
newid hinsawdd - roedd y cyflenwyd dŵr yn 
cael ei halogi fwyfwy. 

     ‘Pan ddaeth y llifogydd, fe ddaeth ar ei 
waethaf,’ cofiodd Adut. ‘Roedd y pentref 
hwn dan ddŵr. Doedd neb yn gallu symud. 
Doedd y marchnatwyr aeth i’r farchnad 
ddim yn gallu canfod eu ffordd yn ôl. Doedd 
y plant arferai fynd i’r ysgol, ddim yn gallu. 
Roedd yn dinistrio popeth.’ 
     Ond mae bywyd Adut a’i chymdogion 
wedi ei drawsnewid. Trwy waith partner 
lleol Cymorth Cristnogol, mae dŵr glân ar 
gael trwy’r twll turio a’r pwmp llaw. 
     Y Nadolig hwn, gallwch helpu mwy o 
gymunedau fel rhai Adut. Trwy sefyll mewn 
undod gyda hwy, gallwch sicrhau na fydd yr 
un fam yn gorfod gwneud dewisiadau am-
hosibl eto. 
Am fwy o wybodaeth am Apêl Nadolig Cy-
morth Cristnogol, os gwelwch yn dda ewch 
i :  
https://www.christianaid.org.uk/appeals/key
-appeals/christmas-appeal 

http://www.urdd.cymru/100
http://www.urdd.cymru/100
https://www.christianaid.org.uk/appeals/key-appeals/christmas-appeal
https://www.christianaid.org.uk/appeals/key-appeals/christmas-appeal
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LLYFR NEWYDD 
ALAN LLWYD 
CYMRU MEWN   50 CERDD 
Golygydd :  A lan  L lwyd  
L lun iau :  Ies tyn  Hughes  
£11.95  
Lle, llên a llun: cyfuniad o dri pheth yw’r 
gyfrol hon. Mae hi’n gyfrol sy’n dathlu’r 
berthynas anhepgor rhwng beirdd a lleoli-
adau, yn ogystal â chyfoeth hanes ein 
gwlad drwy gyfrwng  barddoniaeth, ffoto-
graffau ac ysgrifau. Mae golygydd y gyfrol, 
y Prifardd Alan Llwyd, wedi dewis 50 
cerdd arwyddocaol sy’n dweud rhywbeth 
arbennig am ein treftadaeth. Mae yma 
gerddi am draethau, adeiladau a 
mynyddoedd – lleoedd sydd wedi 
ysbrydoli ein beirdd ers canrifoedd lawer. 
Drwy gyfrwng y farddoniaeth a’r lluniau, 
ynghyd â thameidiau difyr iawn o hanes, 
dyma gyfrol sy’n cynnig rhywbeth hollol 
unigryw i’r darllenydd: taith lenyddol o’r 
gogledd i’r de sy’n cwmpasu hanes, 
daearyddiaeth a barddoniaeth mewn un 
gyfrol.  
     Ymysg cerddi’r gyfrol, ceir amrywiaeth 
helaeth o gerddi, o hen ffefrynnau i gerddi 
diweddar iawn. Rhai ohonynt yw 

ddechrau, 
trwy godi 
ymwybyddi-
aeth o’r nor-
mau 
cymdeithasol 
sy’n gy-
sylltiedig â 
dynion a’r 
rhan y mae’r 
normau hyn 
yn eu 
chwarae mewn aflonyddu, cam-drin a 
thrais tuag at fenywod. Bwriedir 

cynnal nifer o ddigwyddiadau eraill yn 
ystod y flwyddyn hefyd. 
 
Wythnos Gwrth-Fwlio 2021 
Roedd y 15fed o Dachwedd yn dynodi 
dechrau Wythnos Gwrth-Fwlio 
cenedlaethol. Thema eleni oedd “Un 
Gair Caredig” ac anogwyd disgyblion i 
ystyried effaith eu geiriau ar eraill. Fel 
rhan o’n dathliadau, gwisgodd ddisgy-
blion ‘sanau od’ h.y. un o bob pâr, er 
mwyn dangos i bawb fod pawb yn 
wahanol a thaw’r gwahaniaethau 
rhyngom sy’n ein gwneud yn unigryw. 
Pwysleisiwyd y neges gwrth-fwlio 
ymhellach gyda Munud i Feddwl a 
ffocysai ar fwlio a’i effaith ar unigolion.  
 
BL.8 A PHLANT MEWN ANGEN 
Llwyddodd disgyblion cyngor blwyddyn 

‘Aberdaron’ gan Cynan, ‘Penrhyn Llŷn’ 
gan Meirion MacIntyre Huws, ‘Gaeaf yn 
Ninas Mawddwy’ gan Elinor Gwynn, ‘Llyn 
y Gadair’ gan T. H. Parry-Williams, 
‘Bwgan Llyn Nantlle’ gan Karen Owen, 
‘Climeri’ gan Gerallt Lloyd Owen, ‘Preseli’ 
gan Waldo Williams’ a ‘Dere i Fferm y 
Grange’ gan Catrin Dafydd. 
    Mae’r elfen weledol yn bwysig iawn i’r 
gyfrol hon, gydag o leiaf un llun lliw i bob 
cerdd a rhai lluniau ychwanegol hefyd i 
gyd-fynd gyda’r ysgrifau a’r cerddi. Y 
ffotograffydd Iestyn Hughes fu’n gyfrifol 
am dynnu’r lluniau ac maent oll yn 
ychwanegu haen arall i’r gyfrol.    
   Deugain mlynedd yn ôl, y weledigaeth 

wrth sefydlu Barddas oedd cyhoeddi  llyfrau a 
fyddai’n dathlu ac yn cynnal ein traddodiad 
barddol. Golygydd cyntaf Cyhoeddiadau 
Barddas oedd y Prifardd Alan Llwyd, awdur y 
gyfrol hon.  
YR AWDUR 
Mae Alan Llwyd yn Brifardd ac yn awdur pob-
logaidd sydd wedi cyhoeddi nifer helaeth o 
lyfrau. Mae’n byw yn Abertawe ac mae ganddo 
gadair Athro bersonol yn Academi Hywel Teifi 
ym Mhrifysgol Abertawe ers 2013. Ymysg ei 
lyfrau diweddar mae Byd Gwynn: Cofiant T. 
Gwynn Jones (Barddas, 2019) a Dwylo 
Cochion (Gomer, 2020). Ef oedd golygydd 
cyntaf Cyhoeddiadau Barddas a sefydlwyd yn 
1981. 

HAWLIAU MERCHED YN 
YSGOL GWYR 

“Hafal” – Hyrwyddo Hawliau Merched 
Bu’r grŵp hawliau merched hefyd yn ddiwyd yn 
paratoi ar gyfer Diwrnod Rhuban Gwyn. Ar 25ain o 
Dachwedd, cynhaliwyd gweminar ar gyfer bechgyn 
a dynion ifanc er mwyn ceisio atal trais cyn iddo 

8 i drefnu gweithgareddau a chodi 
£125.60 i blant mewn angen.  


