
Caerllion



Ysgrifennaf y rhagair hwn â hoffter ac optimistiaeth i hel
atgofion am y Campws yng Nghaerllion.  Dros ddwy
ganrif, mae’r Brifysgol wedi symud o’i dechreuad yn nociau
a chanolbwynt masnachol Casnewydd.  Bu’r gwahanol
leoliadau yn gweithio ochr yn ochr â’i gilydd am gyfnod;
wedyn dechreuwyd canolbwyntio ar Gaerllion yn unig.  Yn
eu dydd, fe wnaeth yr adeiladau urddasol ac aruchel, sy’n
amlygu’r dyheadau uchel o ran addysg yng Nghymru,
helpu i ni gadw ein gweledigaeth yn briodol uchelgeisiol
mewn ffordd sy’n deilwng o’r rheiny a greodd y coleg yng
Nghaerllion ac a ffurfiodd obeithion cynifer o
genedlaethau o athrawon Cymru.  Erbyn hyn, rydym yn
gobeithio gweld rhagor o dwf yn y campws newydd ar lan
yr afon, sy’n gynrychiolaeth wirioneddol o’n dyhead i
adfywio’r ardal. 

Wrth i’n Prifysgol dyfu ac wrth i gyrsiau fynd a dod, mae
ein hadeiladau wedi adlewyrchu cynnydd pob
cenhedlaeth.  Ond mae yna un peth sydd heb newid. Yr
elfen barhaus honno yw gwerthoedd parhaus y brifysgol
ei hun, edau aur o ymrwymiad i fod yn gymuned sy’n
ymgymryd â gweithgarwch ysgolheigaidd. Dyma beth
sydd wrth wraidd ein gwaith, nid brics a mortar yn unig.
Mae’r adeiladau yn llawn o’n hatgofion, a gwelir eu
cyfraniad parhaus ym meddyliau addysgedig a
chyflawniadau dyrchafedig ein graddedigion.

Mae’r addysg a ddarperir gan ein Prifysgol erbyn hyn yn
cael ei gwerthfawrogi’n aruthrol gan raddedigion a’u
cyflogwyr.  Rydym yn iawn i ymfalchïo yn y modd y caiff
ein myfyrwyr eu paratoi ar gyfer byd gwaith.  Ond mae yna
fwy.  Heddiw, ni allwn anghofio cyfrifoldebau cyhoeddus y
brifysgol, ein galwad i greu effaith ar les cyfan (nid ffyniant
materol yn unig) ein cymdeithas ac ymestyn allan i’r rheiny
sydd wedi cael eu gadael ar ôl yn hanesyddol.

Mae ein swyddogaeth bwysicaf yn rhywbeth nad yw wedi
ei gyfyngu i un pwnc na’r llall.  Fel rwyf wedi dweud yn aml
mewn seremonïau graddio, a dydw i ddim yn ymddiheuro
o gwbl am ailadrodd, mae’n ymwneud yn ei hanfod ag
addysgu dinasyddion a fydd yn gofyn cwestiynau
allweddol adeiladol mewn bywyd cyhoeddus, a fydd yn
deall y grymoedd sy’n ei ffurfio ac yn gwybod pa mor
ddifrifol (neu ddim) i gymryd y casgliad dryslyd o
bropaganda a ffasiwn a welir yn niwylliant gwybodaeth
gorboblogedig ein hoes. 

Mae ein cymuned academaidd yn cynrychioli mwy a mwy
o amrywiaeth o genhedloedd a chredoau, sy’n cael ei dal
ynghyd gan ymrwymiad ar y cyd i drawsnewid bywydau
trwy wybodaeth ac addysg. 

Rhagair gan ein Canghellor

Hel atgofion Caerllion

2

Mae'r cyhoeddiad hwn yn cynnwys dyfyniadau o'r llyfr No More Worlds to
Conquer, a gynhyrchwyd ar gyfer y Brifysgol yn 2009 gyda chymorth yr
hanesydd lleol Peter Brown.

Mae fersiwn Gymraeg o'r cyhoeddiad hwn ar gael ar wefan y Brifysgol.

Rhan bwysicaf yr ‘effaith’ y gall unrhyw brifysgol ei chael
yw helpu pobl i ymgyfarwyddo â’r cyfrifoldebau sydd
ganddynt fel dinasyddion byd-eang yn ogystal â lleol,
sydd â gweledigaeth ar gyfer eu cymdeithas a’r sgiliau i
wneud i’r weledigaeth honno weithio i bawb.  Ac mae hyn
yn golygu eu helpu i ddeall sut beth yw dadl feirniadol,
gwybod beth yw meddwl diffuant a chreadigol, ac
archwilio’r materion dynol mawr mewn awyrgylch o barch
a disgwyliadau cadarnhaol.

Mae gan Brifysgol De Cymru bresenoldeb sylweddol ym
Mhrydain ac yn y gymuned addysg uwch fyd-eang erbyn
hyn; mae’n rym cynyddol bwysig ar gyfer newid
cadarnhaol yng Nghymru.  Rydym yn cau un bennod o’n
bywyd wrth i ni ffarwelio â champws Caerllion.  Mae’n deg
dweud ei fod yn eicon, sy’n ymgorffori un brif elfen yn
hanes y Brifysgol ac yn sefyll dros yr ymrwymiad amlwg
hwnnw i’r safonau gorau mewn addysg ar gyfer popeth a
wnaeth Cymru, ar droad yr ugeinfed ganrif, yn arweinydd
yn y DU ac yn Ewrop.  Ond rydym yn ffarwelio gan wybod
ein bod yn agor pennod newydd sydd yr un mor gyffrous
o’n rhan mewn ceisio sicrhau’r gorau i’r holl gymunedau
yn Ne Ddwyrain Cymru, a chan obeithio y byddwn,
unwaith eto, yn gallu helpu Cymru i osod meincnod ar
gyfer cyflawni a rhagoriaeth ymhell y tu hwnt i’n ffiniau.

Y Gwir Barchedig a’r Gwir Anrhydeddus yr Arglwydd
Williams o Ystumllwynarth PC FBA FRSL
Canghellor y Brifysgol
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Y Coleg yng Nghaerllion 1913
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Atgofion 1913 hyd heddiw

1914
Ysgolion Celf a Gwyddoniaeth, Technoleg a

Masnach yn cyfuno o dan un Pennaeth
1915

1913

1917

1919

1918

1923

1934Newid enw Coleg Technegol Casnewydd

YR AIL RYFEL BYD
Cafodd Coleg Caerllion ei ddefnyddio ar gyfer

darlithoedd i filwyr a faciwîs
Cafodd Clarence Place ei ddefnyddio fel 

llochesau cyrch awyr
Lladdwyd 19 o fyfyrwyr Caerllion ar faes y gad 1944

1945

1939 1939

1938

Derbyniwyd y myfyrwyr cyntaf yng Ngholeg
Hyfforddi Caerllion

Y RHYFEL BYD CYNTAF
Lladdwyd 12 o fyfyrwyr Caerllion ar faes y gad

Cynnig Tystysgrifau Cenedlaethol Arferol am
y tro cyntaf

Cynnig y Tystysgrifau Cenedlaethol Uwch cyntaf

Deddf Addysg

1950Rhoi mwy o bwerau i Fwrdd y Llywodraethwyr
redeg Coleg Addysg Caerllion

Mae cais i ddod yn rhan o Brifysgol Cymru 
yn cael ei wrthod.

Ailenwi Sefydliad Technegol Casnewydd 
Coleg a Sefydliad Technegol Bwrdeistref 

Sirol Casnewydd

Y South Wales Argus yn cynnig Coleg
Prifysgol, ond nid yw hyn yn digwydd

1958
1959

1962

1963

1964

1968

1975

Mae Coleg Caerllion yn gwrthsefyll
ymgais i drosglwyddo’r holl hyfforddiant i

athrawon i Gaerdydd

Gosod y cyfrifiadur cyntaf yng Ngholeg
Technoleg Casnewydd a Sir Fynwy

Estyniad yn agor yng Ngholeg 
Technoleg Casnewydd a Sir Fynwy

Tri Choleg yn uno i fod yn Goleg 
Addysg Uwch Gwent

1985

1972

Mae Coleg Technoleg Casnewydd a Sir Fynwy
yn agor
Mae Coleg Technegol Casnewydd yn cau
Mae Clarence Place yn parhau fel Coleg Celf
Casnewydd a Sir Fynwy

Derbyn myfyrwyr benywaidd i Goleg Addysg
Caerllion am y tro cyntaf

Agor Neuaddau Preswyl yng Nghaerllion 

Y Papur Gwyn Education for Expansion yn
awgrymu y dylid uno colegau

Adeilad Celf a Dylunio newydd yn agor ar
Gampws Caerllion (Adeilad Rathmell)

Atgofion 1913 hyd heddiw
Cynhaliwyd y dosbarth Ffotograffiaeth cyntaf
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1992

2013

1994

1995

1996

1999

2001

Pentref myfyrwyr yn agor ar gampws Caerllion

Coleg AU Gwent yn newid yn ffurfiol i Goleg
Prifysgol Cymru, Casnewydd

Trosglwyddo gweddill y cyfleusterau Celf a
Dylunio yn Clarence Place i gampws Caerllion 

Nid yw trafodaethau am uno â Phrifysgol Cymru,
Llanbedr Pont Steffan, yn mynd yn eu blaen

2004Dod yn Brifysgol Cymru, Casnewydd

2006
Dod i gytundeb ynglŷn â datblygu campws

newydd yng nghanol y ddinas

2008Canolfan Astudio Rhyngwladol Cymru yn agor
Gwaith yn dechrau ar gampws newydd yng

nghanol y ddinas

Cyhoeddi cynlluniau ar gyfer Canolfan
Wybodaeth Casnewydd 

Tân ar Gampws Caerllion
Coleg AU Gwent yn gadael rheolaeth Cyngor
Sir Gwent 

Rhoi pwerau dyfarnu graddau wedi eu
haddysgu i Goleg AU Gwent 
Gosod y rhwydwaith cyfrifiaduron cyntaf ar
draws y Coleg

Canolfan Chwaraeon yn agor

2007

2016

Agor adeilad addysgu newydd (Adeilad Kegie)

Atgofion 1913 hyd heddiw

Cynhaliwyd y seremoni raddio gyntaf yng
Nghasnewydd

1987

Lansio Prifysgol De Cymru



Y myfyrwyr cyntaf yng Nghaerllion ym 1914
Un o’r myfyrwyr cyntaf oedd Gerald Buck, a
ymddangosodd yng nghylchgrawn Newyddion Cyn-
fyfyrwyr y Brifysgol ym 1994 ar ei ben-blwydd yn 101 oed.
Bu farw ym 1996, yn 103 oed.

Pennaeth cyntaf y Coleg newydd oedd Syr Edward Anwyl,
ysgolhaig Cymraeg a Cheltaidd o Goleg Prifysgol Cymru, a
osododd sylfeini enw academaidd da y Coleg trwy benodi
sawl academydd nodedig ar ei staff a aeth ymlaen i

ymgymryd â swyddi cyhoeddus uchel.  Un o’r rhain oedd
David Brunt, darlithydd mewn Mathemateg a ddaeth yn
Syr David ac yn Bennaeth y Swyddfa Feterolegol yn
ddiweddarach. Cystal oedd safon yr aelodau staff cyntaf a
benodwyd nes yr awgrymwyd mor fuan â 1914 y dylai’r
Coleg gynnig cyrsiau lefel gradd.

Yn anffodus, ni wnaeth Syr Edward fyw i weld datblygiad y
Coleg gan y bu farw ym 1914 (hyd yn oed cyn yr agoriad
swyddogol) ac fe’i olynwyd gan I B John. 

Roedd Coleg Caerllion (adnabuwyd yn wreiddiol fel Coleg
Hyfforddi Sir Fynwy) bron yn cydoesi â Sefydliad
Technegol Casnewydd, ar ôl cael ei grybwyll yn gyntaf ym
1908 mewn trafodaethau rhwng Cyngor Sir Fynwy a’r
Bwrdd Addysg. Penderfynwyd yn ddiweddarach, rhwng
Trefynwy, Morgannwg, Casnewydd a Chaerdydd, bod
angen dau goleg hyfforddi athrawon; un yn Y Barri ar gyfer
myfyrwyr benywaidd ac un yng Nghaerllion ar gyfer
dynion, gan gymryd 40 o Sir Fynwy a 60 o Forgannwg i
ddechrau, yn ogystal â myfyrwyr Casnewydd.

Adeiladwyd y Coleg yng Nghaerllion ar dir a brynwyd gan
Alderman Parry ac a werthwyd ymlaen i’r Pwyllgor
Addysg.  Ym 1913, fe wnaeth y Pwyllgor Addysg  brynu’r tir
i’r dwyrain hefyd (lle mae’r caeau chwarae a’r redgra erbyn
hyn), a oedd wedi cael ei gadw’n wreiddiol ar gyfer plant
ag anableddau.  Cafodd y tir i’r gogledd o College Drive (lle
mae llety myfyrwyr erbyn hyn) ei brynu yn ddiweddarach
hefyd; roedd y tir hwn wedi cael ei glustnodi ym 1920 ar
gyfer sanatoriwm diciâu, ond roedd pryderon naturiol am
adeiladu hwn mor agos at y myfyrwyr.

Coleg Hyfforddi Caerllion (1914-1975)
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Gosododd yr Ysgrifennydd Cartref Rhyddfrydol, Reginald McKenna
(Aelod Seneddol dros Bont-y-pŵl), garreg sylfaen yr adeilad newydd ar
18 Gorffennaf 1912.  Yn y llun hwn o’r seremoni, Mr McKenna yw’r dyn
sy’n mynd yn foel sy’n sefyll ar ochr chwith y llun.  Y dyn sy’n ei wynebu
i’r dde o’r canol (sydd â marc ar ei het) yw Mr Charles Lock, Clerc y
Gweithfeydd, y mae’r llun yn eiddo i’w deulu o hyd.  Bu ei or-ŵyr, Peter
Thomas, yn astudio Hanes Teuluol yn y Brifysgol yn ddiweddar.

Yn dilyn yr areithiau a gostwng y garreg, ‘gwahoddwyd y gwesteion i
gael te yn y Babell Fawr’.  Nid oedd prinder digwyddiadau yn y seremoni.
Ar y noson flaenorol – mewn ymdrech i darfu ar ddigwyddiadau – fe
wnaeth swffragetiaid, a oedd yn gwrthwynebu gorfodi bwyd ar
ymgyrchwyr a oedd yn swffragetiaid yn cael eu cadw yn y ddalfa ar
streic lwgu, ddefnyddio deunyddiau adeiladu i ddechrau tân.  Rheolwyd
y fflamau, fodd bynnag, cyn gwneud gormod o ddifrod.

Gosod y garreg sylfaen yng Nghaerllion, 
1912 (trwy garedigrwydd David Norris Thomas)

Gosod y garreg sylfaen yng Nghaerllion, 1912

I B John
Y Pennaeth a fu’n arwain y Coleg yng Nghaerllion yn y blynyddoedd cynnar oedd
Ivor Bertram John, ac ysgrifennodd un myfyriwr y canlynol amdano ym 1914: 

“…Mae’r Pennaeth, Ivor B John, eisoes wedi dangos bod ganddo bersonoliaeth
unigryw yn ein plith, gan adael i ni gael y rhyddid sy’n naturiol yn eiddo i ni o’r adeg
rydym ni’n sylweddoli cyfyngiadau rhyddid llwyr… O dan ei ofal, o’r ochr broffesiynol
ac academaidd fel ei gilydd, rydym ni’n teimlo ein bod ni’n ddinasyddion 
gwladwriaeth rydd…”Carreg Sylfaen a osodwyd ym 1912

Llun o David Norris a’i wraig Vera, 
yn 2012 ger y conglfaen



Mae’n hawdd gweld y
neuaddau preswyl a’r Prif
Adeilad, gydag Adeilad
Edward Anwyl
rhyngddynt.  

Rhwng y neuaddau ar yr
ochr chwith a’r prif adeilad,
mae’r cytiau a oedd yn cael
eu defnyddio gan y
disgyblion a symudwyd o
Ysgol Sirol Dover i Ferched.  

Rhwng y neuaddau ar yr
ochr dde a’r ffordd yn y tu
blaen, mae’r cytiau
addysgu ‘symudol’, a oedd
ger y fynedfa lle mae’r
maes parcio modern wedi
ei leoli heddiw.

Roedd ochr ddeheuol y
campws yn cael ei
ddefnyddio ar gyfer tyfu
bwyd hefyd, ac roedd y
Coleg i raddau helaeth yn
hunanddigonol hyd at y
1960au.  

Golygfa o’r awyr o Goleg Hyfforddi Caerllion

Rhwng 1914 a 1945
Dechreuodd y Coleg ddatblygu dan amgylchiadau anodd
– gan fod y Rhyfel Byd Cyntaf eisoes wedi dechrau – a
lleihawyd yn sylweddol nifer arfaethedig y myfyrwyr a
dderbyniwyd i ddechrau o 56 i 18 myfyriwr, wrth i rai
ohonynt ymuno â’r lluoedd, ac aeth rhai eraill i wneud
gwaith rhyfel yn adrannau’r llywodraeth. Bu’n rhaid i’r
Coleg frwydro i oroesi hefyd yn erbyn cynlluniau uno
arfaethedig, yn ogystal ag awgrymiadau i ddefnyddio’r
adeilad naill ai fel cyfleuster caethiwo ar gyfer carcharorion
o’r Almaen, neu fel ysbyty milwrol.  Gadawodd sawl aelod
o staff hefyd i wneud gwaith rhyfel, ond eto roedd y Coleg
mor llwyddiannus fel bod adroddiad y Pennaeth ym 1917
yn honni bod pob myfyriwr a safodd yr arholiadau ers yr
agoriad wedi llwyddo.

Yn y blynyddoedd yn syth ar ôl y rhyfel, roedd y Coleg yn
fywiog a gweithgar, ac fe gafwyd adroddiadau ffafriol iawn
ar y gwaith academaidd.  Am y tro cyntaf, roedd Hanes y
Byd yn cael ei gynnig, a gweithgareddau allgyrsiol yn
ffynnu hefyd, yn enwedig drama a chwaraeon, a chafwyd
llwyddiannau mawr ar y cae rygbi.  Roedd cyn-filwyr anabl
yn gallu mwynhau defnyddio’r lawntiau o flaen yr adeilad,
a oedd wedi cael eu trawsnewid yn lawnt fowlio. Ym 1937,
bu farw’r Pennaeth Ivor Bertram John ac fe’i olynwyd gan
John Owen, a oedd wedi bod yn athro yn y Coleg ers y
dechrau.  

Yn yr un modd â’r Rhyfel Byd Cyntaf, cafwyd problemau
tebyg o ran niferoedd y myfyrwyr a’r staff yn yr Ail Ryfel
Byd, ond yn wahanol i’r Rhyfel Mawr, aeth y Coleg ati i
annog y lluoedd arfog ac asiantaethau eraill i’w
ddefnyddio, pan oedd y Neuadd Ymgynnull yn cael ei

defnyddio ar gyfer darlithoedd allanol i filwyr, a thŵr y
Coleg yn cael ei ddefnyddio at ddibenion gwyliadwriaeth
gan y Corfflu Amddiffyn.  Codwyd cytiau dros dro ar y tir i
wneud llety ar gyfer y Gwasanaeth Tân Cenedlaethol a
disgyblion a symudwyd o Ysgol Sirol Dover i Ferched.

Bu’r myfyrwyr a arhosodd yn y Coleg yn ystod y rhyfel yn
cymryd rhan weithredol yn ymdrech y rhyfel hefyd trwy
ymuno â’r Corfflu Hyfforddiant Awyr a’r dril dysgu,
signalau, darllen mapiau a pheirianneg. Bu myfyrwyr yn
cymryd rhan hefyd mewn gwylfeydd tân, cymorth cyntaf a
sgwadiau dymchwel, gan gymryd yr awenau o ran gwaith
cynnal domestig y Coleg hefyd oherwydd prinder staff.
Defnyddiwyd gweithgareddau, fel dawnsfeydd, i godi
arian ar gyfer elusennau rhyfel hefyd. Bu farw 19 arall o
fyfyrwyr y Coleg ar faes y gad yn ystod y rhyfel.

Datblygiadau ar ôl y rhyfel 
Ar ôl y rhyfel, prynodd T J Webley lecyn ychwanegol o dir
ar hyd ochr orllewinol y campws i ymestyn yr ystâd.  Ym
1952, penodwyd Gwilym Prichard Ambrose yn Bennaeth a
bu’n llywyddu yn ystod rhai o’r newidiadau mwyaf
arwyddocaol yn hanes y Coleg hyd at y cyfnod hwnnw.
Datblygiad nodedig oedd derbyn myfyrwyr benywaidd
am y tro cyntaf ym 1962, gyda neuaddau preswyl ar
wahân ar eu cyfer.  Penodwyd y darlithwyr benywaidd
cyntaf ym 1961, a’r Is-Bennaeth benywaidd cyntaf ym
1963.  Ni fyddai’r datblygiadau hyn wedi bod yn bosibl pe
na bai’r Pennaeth Ambrose wedi brwydro yn erbyn ymgais
gan y Weinyddiaeth Addysg (ym 1959) i gau’r Coleg a
throsglwyddo’r holl hyfforddiant i athrawon i Gaerdydd.
Pan fu farw ym 1995 (yn 91 oed), fe’i disgrifiwyd fel “…y
dyn a roddodd Coleg Caerllion ar y map…”.
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Prif Adeilad, Caerllion

Cyfarfu Monica Davies (Thomas gynt) a Gareth Davies (a oedd yn cael ei adnabod yn well fel Gus) yng Ngholeg
Hyfforddi Caerllion ym 1962.  Fe wnaeth y ddau ohonynt astudio cwrs hyfforddi i athrawon a graddio ym 1965.  Fe’u
priodwyd ym mis Awst yn yr un flwyddyn.

“Roedden ni wrth ein bodd yn cwrdd â phobl newydd ac yn gwneud ffrindiau.
Bydden ni’n aml yn mynd i gael diod yn The Angel yng nghanol y pentre’, sydd
wedi ei droi yn Sainsbury’s erbyn hyn! Ac roedd The Bull a The Drovers yn
llefydd poblogaidd ymhlith myfyrwyr hefyd.  Pan ddechreuon ni, roedd 60 o
ddynion a 44 o fenywod yn fyfyrwyr ar y cwrs, o ryw 340 o ddynion ar y
campws ar y pryd, felly roedd merched yn bendant yn y lleiafrif.  Byddai pobl
yn dod yma i astudio o bob cwr o’r DU, felly roedden ni’n gwneud ffrindiau â
myfyrwyr o gefndiroedd hollol wahanol i ni.  Rydyn ni wedi dweud erioed ei
fod yn teimlo mwy fel clwb cymdeithasol mawr na choleg.  Roedd pawb mor
gyfeillgar.”

Bu Monica a Gareth yn addysgu yn Essex ar ôl graddio, cyn symud i Ganada ac yn ôl i Gasnewydd yn y pen draw.
Maent yn byw ym Mhonthir, yn Nhorfaen erbyn hyn.

“roedd yn teimlo mwy fel clwb cymdeithasol mawr na choleg” 



“Nod y cwrs yw nid yn unig i sicrhau ffotograffwyr proffesiynol.
Mae Hurn o’r farn y gallai nifer o gymdeithasegwyr, archaeolegwyr
ac anthropolegwyr y gallai ffotograffiaeth ddogfennol fod yn
gyfrwng cofnodi pwysig iddyn nhw, fod yn dymuno astudio’r cwrs.
Mae’n edrych ymlaen at gyfnod pan fydd yn arferol i adrannau
gwasanaethau cymdeithasol, er enghraifft, gael gweithwyr
cymdeithasol yn aelodau o’u staff a fydd yr un mor fedrus yn
defnyddio ffotograffiaeth ag y maen nhw’n casglu ystadegau.” 
New Society, 12 Ebrill 1973

David Hurn
“Pan gafodd y Frenhines ryw fath o ddathliad, roedd llawer o
bartïon stryd yn y cymoedd ac fe gafodd pawb ddiwrnod o wyliau.
Trefnodd David i’w fyfyrwyr dynnu lluniau o’r partïon stryd, dod â
nhw’n ôl i Clarence Place, eu datblygu, a’u hargraffu.  Aethant â
nhw i’r orsaf yng Nghasnewydd, eu cael ar y trên i Lundain, roedd
ganddynt fotorbeiciwr yn Llundain a aeth â nhw draw i Victoria a
thrên allan o Victoria ac fe gyrhaeddon nhw Paris y prynhawn
hwnnw.  Roedden nhw mewn cylchgronau Ffrangeg y diwrnod
canlynol.  Nid oedd ganddyn nhw gardiau masnach felly doedd
dim modd eu hargraffu mewn cylchgronau Prydeinig.  Dangosodd
iddyn nhw sut i wneud gwaith brys, sut i’w farchnata a sut i’w
osod.  Roedd ganddo’r cysylltiadau i wneud hyn, ni fyddech chi’n
gallu gwneud hynny heb y cysylltiadau.” 
Anthony Stevens, Darlithydd Celf, 1950au-1979

Bu’r Coleg Celf, sydd wedi ei leoli’n bennaf yn Clarence
Place ond gyda sawl anecs, yn llwyddiannus iawn yn y
blynyddoedd yn syth ar ôl yr Ail Ryfel Byd, ac aeth llawer
o’r myfyrwyr, o Sir Fynwy yn bennaf, ymlaen i gael swyddi
blaenllaw neu astudio ôl-raddedig.  Bu’r myfyrwyr yn
llwyddiannus iawn yn ennill lleoedd yn yr Adran Beintio yn
y Coleg Celf Brenhinol.  Roedd hyn yn bennaf o ganlyniad i
lwyddiant y Pennaeth Harry Lea yn denu staff o safon
uchel.  O ganlyniad i hyn, o’r 1950au ymlaen, roedd
Casnewydd yn cael ei gweld yn gyffredinol fel yr ysgol gelf
ragorol yng Nghymru ac yn un o’r ddwy brif ysgol gelf yng
Nghymru a Lloegr.

Ym 1963, roedd y Coleg ymhlith y colegau celf dethol prin
yn y wlad y dyfarnwyd statws Diploma mewn Celf a
Dylunio (Dip AD) iddynt ym meysydd Celfyddyd Gain a
Dylunio Graffeg, a gyflwynwyd i ddisodli’r Diploma
Cenedlaethol blaenorol mewn Dylunio (NDD).  Yn dilyn
diweddglo i yrfa lwyddiannus iawn, ymddeolodd Harry
Lea ym 1964 a phenodwyd John Wright yn ei le, sef y
Pennaeth Coleg Celf ieuengaf ym Mhrydain ar y pryd.
Dros y blynyddoedd nesaf, cynyddwyd nifer y staff
addysgu yn sylweddol a dechreuodd myfyrwyr wneud cais
am leoedd yng Nghasnewydd o gyrsiau Astudiaeth
Sylfaen Celf a Dylunio ledled y wlad.  Arweiniodd y statws
Dip AD newydd at gomisiynau nodedig gan BBC Wales a
sefydliadau mawr eraill.  Yn y cyfamser, sefydlwyd cyrsiau
hynod lwyddiannus nad oeddent yn rhai Dip AD mewn
Ffotograffiaeth Ddogfennol, Dylunio Graffeg, Ffilm a
Theledu, Ffasiwn a Thecstilau ac Astudiaethau Sylfaen.

Cafodd enw da’r Coleg yng nghanol y 1960au ei grynhoi
gan Tudor David mewn erthygl yn y Western Mail 
‘…mae Coleg Celf Casnewydd yn un o’r colegau prin a
eiddigeddir i gael ei gydnabod am y radd newydd mewn
celf - y Diploma mewn Celf a Dylunio; ymhen rhai
blynyddoedd, bydd ganddo dros 300 o fyfyrwyr Celf a
Dylunio Diploma amser llawn ar y gofrestr, wedi eu denu o
bob cwr o’r wlad.  Mae eisoes yn un o’r prif chwe choleg
celf y tu allan i Lundain.’  Awgrymodd yr erthygl ragfynegol
hon ym 1965 hefyd y dylid uno’r colegau celf, y colegau
addysgu a’r colegau addysgol, a statws fel Coleg Prifysgol,
ond byddai’n cymryd 30 mlynedd arall i wireddu hyn.

Rhoddwyd cymeradwyaeth frenhinol i enw da’r Coleg Celf
ym 1965 yn sgil ymweliad swyddogol gan Arglwydd
Snowdon, ac nid yw’n syndod ei fod wedi dangos
diddordeb mawr yn yr Adran Ffotograffiaeth.  Wyth
mlynedd yn ddiweddarach, sefydlwyd cwrs Diploma
mewn Ffotograffiaeth Ddogfennol – a oedd yn unigryw yn
Ewrop – a daeth yn un o feysydd gwaith mwyaf blaenllaw’r
Coleg yn y blynyddoedd dilynol.  Dyfeisiwyd y cwrs i
ddechrau gan David Hurn, a oedd yn aelod o Gwmni
Cydweithredol enwog Magnum, ac ef oedd yn addysgu’r
cwrs hefyd.  Mae rhai o’r ffotonewyddiadurwyr amlycaf o’r
DU a thu hwnt wedi mynychu’r Brifysgol. Dyfarnwyd
Cymrodoriaeth Anrhydeddus Coleg y Brifysgol i David
Hurn ym 1997, i gydnabod ei gyfraniad at ddatblygu’r cwrs
a’i 15 mlynedd fel cyfarwyddwr y rhaglen.

Mae pwysigrwydd cenedlaethol wedi bod i greu ffilmiau
yn y Coleg hefyd, a lansiwyd cwrs Diploma ym 1966, sef y
cyntaf o’i fath yng Nghymru.  Roedd ffilmiau myfyrwyr ar
ddiwedd y 1960au yn cael eu dangos ar y BBC ac yn y
Theatr Ffilmiau Genedlaethol yn Llundain.  Fe wnaethant
ennill gwobrau mewn sawl gŵyl bwysig hefyd megis
Caeredin a Locarno.  Cynlluniwyd y cwrs, nid fel ymarfer
artistig yn unig, ond, gan ei fod yn gweddu i gysylltiadau
traddodiadol y Coleg â diwydiant, i gynhyrchu
technegwyr, cynhyrchwyr a chyfarwyddwyr o’r safon orau.

Digwyddodd yr holl ddatblygiadau hyn o dan reolaeth
John Wright, a benodwyd yn Bennaeth ym 1964 pan oedd
ddim ond yn 29 oed.  Bu’n addysgu darlunio ac roedd yn
arlunydd ei hun oedd yn arddangos ei waith yn eang,
oedd â chynlluniau radical i ehangu’r Coleg a’i integreiddio
mewn bywyd cenedlaethol.  Yr Is-Bennaeth oedd Thomas
Rathmell, sef peintiwr portreadau a thirweddau
llwyddiannus,  y mae ei bortreadau o bobl enwog o Dde
Cymru yn hongian ar y waliau mewn llawer o sefydliadau.
Yn ddiweddarach, roedd yr Ysgol Celf, y Cyfryngau a
Dylunio yng Nghaerllion mewn adeilad a agorwyd ym
1985 ac a enwyd ar ei ôl. 

Coleg Celf Casnewydd (1958-1975)
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“Cafodd David effaith anferthol ar yr ysgol”

Dosbarth Ffotograffiaeth Ddogfennol yn y 1970au, gyda David
Hurn yn eistedd ar y bwrdd (trwy garedigrwydd David Hurn)
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“Daethon ni’n ffrindiau ar unwaith”
Bu Mary Kinder (James gynt) ac Althea Williams (Morris
gynt) yn astudio hyfforddiant i athrawon rhwng 1966 ac
1969, yng Ngholeg Addysg Caerllion fel yr oedd yn cael ei
adnabod bryd hynny. 

Mary: “Roedd fy nhad yn dod o Aberdaugleddau ond roedden
ni’n byw yng Nghaerlŷr pan roeddwn i’n ifanc, felly roeddwn i
eisiau astudio mewn coleg yng Nghymru.  Roedd Caerllion yn lle
braf ac yn agos at y ffin â Lloegr er mwyn i mi allu mynd adref am
y penwythnos yn eithaf hawdd, yn ogystal â chael y teimlad
hwnnw o annibyniaeth.  Pan gwrddais i â Thea yn ystod yr
wythnos gyntaf honno, daethon ni’n ffrindiau gorau ar unwaith, ac rydyn ni wedi parhau i fod yn agos heddiw.  Rydyn ni’n famau
bedydd i blant ein gilydd, ac maen nhw’n ffrindiau mawr hefyd, felly rwy’n teimlo’n ddiolchgar iawn fod dod yma i astudio wedi
golygu fy mod i wedi gwneud cyfaill gydol oes.  Roeddwn i’n ysgrifenyddes y clwb nofio am gyfnod, ac fe wnes i wir mwynhau bod
yn rhan o gymdeithas y Twmpath (dawnsio gwerin Cymreig) – roedd hynny’n llawer iawn o hwyl.”

Althea: “Un o’m hatgofion cynharaf o’n tymor cyntaf ni yn y Coleg oedd trychineb Aberfan, a ddigwyddodd yn y mis Hydref.
Roedd rhai o’r myfyrwyr oedd yn ddynion yn dod o’r ardal ac aethon nhw i helpu yn yr ymdrech achub.  Dydych chi byth yn
anghofio rhywbeth felly.  Fe gwrddais i â’m gŵr pan roedden ni yng Nghaerllion (fel y gwnaeth Mary) ar ôl i ffrind drefnu i ni fynd
ar ddêt, ac rydyn ni wedi bod gyda’n gilydd byth ers hynny.  Rydyn ni gyd wedi aros yn ffrindiau, mae fel pe baem ni’n deulu
estynedig.  Rwy’n cofio aethon ni lawr i dafarn y White Hart ar ein noson gyntaf yn y coleg; hwn oedd y tro cyntaf i mi erioed fod
mewn tafarn, ac roeddwn i’n ei gasáu!  Felly wrth i mi fynd yn ôl i fyny’r bryn, fe gwrddais i â Mary, ac mae’r gweddill yn hanes.”

Roedd Papur Gwyn y Llywodraeth ym 1972, yn dwyn y
teitl Education for Expansion, yn awgrymu y dylid uno
colegau i ymateb i gostau cynyddol, ac yn benodol, y dylid
cyfuno hyfforddiant athrawon â chyfleusterau eraill.
Argymhellodd Cyfarwyddwr Addysg Gwent (Trevor
Morgan) y dylid uno, gan ei fod yn gweld manteision i
athrawon dan hyfforddiant yn cymysgu â myfyrwyr Celf a
Gwyddoniaeth.

Roedd rhesymau eraill dros ailstrwythuro’r ddarpariaeth
Addysg Uwch leol, gan fod y newidiadau mewn diwydiant
yn mynnu hyn, yn sgil y lleihad yn y diwydiannau trwm
traddodiadol, fel dur a chloddi glo, o blaid y twf yn y
diwydiannau gwasanaeth.  Roedd angen i natur y cyrsiau a
gynigir yn lleol - bryd hynny, fel nawr, adlewyrchu’r
newidiadau mawr hyn, a’r sgiliau newydd angenrheidiol.

Felly, ym mis Medi 1975, unodd Coleg Celf Casnewydd,
Coleg Caerllion (Coleg Hyfforddi gynt) a Choleg Technoleg
Gwent (Casnewydd a Sir Fynwy) i fod yn un sefydliad –
Coleg Addysg Uwch Gwent – ar ôl trafodaethau rhwng
undebwyr llafur, penaethiaid colegau a chynghorwyr.
Roedd hwn yn gam rhesymegol ar gyfer y tri sefydliad,
oedd wedi cael perthynas agos ers tro, i greu un Coleg i
ddarparu ar gyfer sir newydd gyfan Gwent, a grëwyd ym
1974 o dan y Ddeddf Llywodraeth Leol.  

Roedd enw da sefydledig rhanbarthol a chenedlaethol
gan bob un o’r colegau a oedd yn rhan o’r sefydliad a
unwyd, ond roedd rhai pobl yn pryderu ar y dechrau y
byddai cymeriadau unigol y colegau yn cael eu colli, gan
fod y rhain yn unigryw i bob un ohonynt: roedd y Coleg
Celf yn hamddenol ac anffurfiol, gydag awyrgylch o
‘anhrefn artistig’ yn bodoli yn y berthynas rhwng staff a
myfyrwyr; y Coleg Technoleg gyda chyfundrefn fwy
ffurfiol, yn debyg i ysgol; a’r Coleg Addysg, gydag
awyrgylch teuluol parhaus.  

Roedd gwahaniaethau yn lefel y dyfarniadau a oedd ar
gael hefyd, a rhai o’r pynciau technegol yn cael eu
hystyried yn ‘israddol’ o hyd ac nid oedd rhai ohonynt yn
gallu cael eu hachredu ar lefel gradd tan y 1990au.  Wrth i’r
sefydliad newydd sefydlu ei hun, trosglwyddwyd rhan
helaethach y portffolio Addysg Bellach y daeth y Colegau
ag ef gyda nhw i golegau eraill; o ran ystod y cyrsiau a
gynigir gan y sefydliad newydd a’u lefel, enillodd ei le fel y
coleg polytechnig cryfaf o ran cymeriad o’r holl
sefydliadau sector cyhoeddus yng Nghymru. 

Y cynllun gwreiddiol o ran yr uno oedd cadw tri
phennaeth ar wahân ar gyfer y Coleg, ond penodwyd un
pennaeth yn y pen draw, sef Mel Harris, a oedd wedi bod
yn Bennaeth Coleg Addysg Caerllion er 1972.  O dan ei
arweinyddiaeth graff, yn enwedig o ran meithrin
cysylltiadau â’r awdurdod ariannu (Cyngor Sir Gwent), fe
wnaeth y Coleg newydd ffynnu a chynnig cyrsiau Gradd a
Meistr wedi eu dilysu gan y Cyngor Dyfarniadau
Academaidd Cenedlaethol (CNAA) a Phrifysgol Cymru.  Ei
nod bob amser oedd y byddai’r Coleg yn dod yn rhan o’r
Brifysgol, a rhoddodd arweiniad ynghylch ehangu’r
llyfrgell, cyfleusterau ymchwil, adnoddau a staff, yn ogystal
â chreu ymdeimlad cynyddol o gymuned yn y Coleg.

Crëwyd pedwar cyfleuster newydd, i barhau â’r gwaith a
oedd yn cael ei wneud gan y colegau yn draddodiadol, sef:
• Y Gyfadran Addysg
• Y Gyfadran Celf a Dylunio
• Y Gyfadran Rheoli ac Astudiaethau Proffesiynol 
• Y Gyfadran Gwyddoniaeth a Thechnoleg 

Coleg Addysg Uwch Gwent (1975-1996)

Mary Kinder a Althea Williams (canol a’r dde)

“Daeth pêl-droed â ni at ein gilydd”
Roedd Lawrie Dunn, Owen Jones, Hywel Williams, Leslie
Owen a Jeffrey Mudford i gyd yn aelodau o’r tîm pêl-droed
tra roedden nhw’n astudio yng Nghaerllion, ar adegau
amrywiol rhwng 1963 a 1968.

Lawrie: “Fe ddes i lawr o Sunderland i astudio yma a threulio
tair blynedd wych ar y campws hwn.”

Owen: “Roeddwn i’n gapten y tîm pêl-droed ac fe wnes i wir
mwynhau bod yn rhan ohono, am yr agwedd gymdeithasol yn
ogystal â chadw’n heini.  Es i ymlaen i addysgu am 23 mlynedd.
Fe gwrddais i â’m gwraig Phyllis tra roedden ni yno, ac rydym ni
wedi bod gyda’n gilydd byth ers hynny.”
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Erbyn y 1980au, roedd yn amlwg fod ehangu’r
Ysgol Celf a Dylunio wedi gwneud y cyfleusterau
yn Clarence Place yn annigonol, a dyluniodd
Norman Robson Smith adeilad newydd arloesol ar
gyfer campws Caerllion.  Fe’i hadeiladwyd ar ffrâm
ddur, gyda waliau gwydr i ddefnyddio’r golau
llawn naturiol.  Agorwyd yr adeilad ym 1985, a
chafwyd yr adroddiad canlynol amdano ym
mhrosbectws 1988-9:

Mae’r adeilad newydd yng Nghaerllion ynddo’i hun
yn fynegiant pensaernïol amlwg mentrus o natur
unigryw’r cwrs.  Gall myfyrwyr fynd o gwmpas yn
unol â gofynion eu gwaith trwy ofod stiwdio
agored a hyblyg, gweithdai mawr sydd ag offer da
ac i ddefnyddio systemau telematic helaeth sydd
wedi eu hymgorffori yn yr adeilad.  O fis Medi
1988, bydd y Coleg yn meddu ar rai o’r cyfleusterau
harddaf yn Ewrop mewn Celfyddyd Gain a dylunio
3D.  Yn yr un modd â’r cyfleusterau ar draws y
Coleg, bydd y rhain yn adlewyrchu’r pwysigrwydd
sydd ynghlwm â datblygiadau mewn uwch
dechnoleg ac yn paratoi myfyrwyr ar gyfer
gyrfaoedd yn yr 21ain ganrif.’

Adeilad Rathmell 
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Bu tân mawr yn y prif adeilad yng Nghaerllion gyda’r nos ar 17
Mawrth 1992, ychydig wythnosau’n unig cyn i’r Coleg ymeithrio o
reolaeth awdurdod lleol.  Mae’n debyg mai cannwyll a adawyd yn
llosgi yn ystafell myfyriwr a ddechreuodd y tân; gwelwyd mwg yn
dod o’r ystafell wrth i’r tân ddal ei afael, ond oherwydd gweithredu
cyflym gan staff a myfyrwyr, cafwyd pawb allan o’r adeilad a
chafodd neb ei anafu.  

Bu dros 50 o ymladdwyr tân yn ceisio diffodd y tân gan
ddefnyddio 10 o declynnau, ac ni ddaethpwyd â’r tân dan reolaeth
nes bod sawl rhan o’r to wedi dymchwel ac ystafelloedd gwely a
swyddfeydd academaidd wedi eu difrodi.  Collwyd rhai cofnodion
ar y llawr cyntaf a chollodd myfyrwyr eitemau personol yn ogystal
â gwaith cwrs gwerthfawr.  Sicrhaodd yr Athro K J Overshott yr
holl fyfyrwyr na fyddai unrhyw un yn dioddef yn academaidd
oherwydd y tân.

Tân yng Nghaerllion

Casnewydd ar 18 Ebrill 1996.  Ar y diwrnod canlynol, fe
wnaeth Prifysgol Cymru dderbyn a chroesawu’r Coleg
Prifysgol newydd yn ffurfiol mewn cyfarfod o Lys Prifysgol
Cymru.

Disodlodd y dynodiad hwn y Pwerau Dyfarnu Gradd
Addysgedig a ddyfarnwyd i’r Coleg gan y Cyfrin Gyngor ym
mis Mawrth 1995, yn dilyn ymweliad gan banel craffu ar ran
y Cyngor Ansawdd Addysg Uwch ym 1994.  Ar yr un pryd,
dyfarnwyd pwerau dirprwyedig i oruchwylio graddau
ymchwil – gan gynnwys doethuriaethau – i’r Coleg gan
Brifysgol Cymru.  Cynhaliwyd y seremoni raddio gyntaf yng
Nghasnewydd ym 1987, a mynychodd Penaethiaid colegau
a phrifysgolion eraill y seremoni hon.  Roedd hwn yn
achlysur marweddog, pan welwyd graddedigion yn eu
gynau yng Nghasnewydd yn dyrchafu statws y Coleg yn y
gymuned academaidd a’r dref.

Paratôdd y Coleg ar gyfer statws Prifysgol trwy ddatblygu i
fod yn sefydliad eang ei seiliau, uwch-dechnoleg, heb golli
cysylltiad â’i sylfaen ddiwydiannol a masnachol
draddodiadol yr oedd y colegau wedi ei chefnogi erioed.
Roedd datblygiadau eraill bryd hynny yn cynnwys ehangu’r
cwricwlwm a gynigid, ehangu cysylltiadau rhyngwladol a
defnydd cynyddol o gronfeydd strwythurol Ewropeaidd i
gefnogi gwaith datblygu rhanbarthol.  

O Goleg Addysg Uwch i Goleg Prifysgol

Erbyn y 1990au, roedd natur Addysg Uwch a’r ffordd yr
oedd yn cael ei hariannu yn newid, ac ar 1 Ebrill 1992,
gadawodd y Coleg reolaeth Cyngor Sir Gwent i gael ei
hariannu’n uniongyrchol gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch
Cymru a’i rhedeg gan Fwrdd Llywodraethwyr, gan gynnwys
cynrychiolwyr o addysg, diwydiant, busnes a gwasanaeth
cyhoeddus yn ne ddwyrain Cymru, oedd â chyfrifoldeb am
gyllid, ystadau a phersonél.

Ym 1995, gosodwyd rhwydwaith cyfrifiaduron ar draws y
Coleg, yn cysylltu’r holl gampysau ar wahân ac yn darparu
mynediad at y Rhyngrwyd, ac roedd Canolfan Technoleg
Gwybodaeth yn darparu ystod lawn o wasanaethau TG i’r
Coleg Prifysgol newydd.  Cyfeirid o hyd at e-bost fel post
electronig bryd hynny!

Ym 1995,  gwnaeth Llys Prifysgol Cymru gais i’r Cyfrin
Gyngor ar gyfer derbyn y Coleg fel Coleg Prifysgol, ond
gohiriwyd y cais oherwydd dadl gyfreithiol ynglŷn â
defnyddio’r gair ‘Prifysgol’ yn y teitl; term a oedd yn cael ei
ddiogelu gan y Ddeddf Disgrifiadau Masnachol.  Er bod rhai
Colegau wedi defnyddio’r teitl Coleg Prifysgol ers rhai
blynyddoedd, nid oedd cyfreithlondeb y defnydd hwn o’r
term Prifysgol erioed wedi cael ei brofi yn y gyfraith.
Gohiriwyd y cais tra oedd y mater hwn yn cael ei ddatrys, ac
yn y pen draw, cymeradwyodd y Cyfrin Gyngor newid yr
enw o Goleg Addysg Uwch Gwent i Goleg Prifysgol Cymru,

Golygfa o’r awyr o gampws Caerllion, oddeutu 1975
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Cynhaliwyd Seremoni Sefydlu’r Coleg
Prifysgol newydd ar 14 Mai 1996.
Cyflwynwyd y seremoni gan y Gwir
Anrhydeddus yr Arglwydd Jenkins o
Hillhead, y gwleidydd a’r hanesydd a anwyd
yn Abersychan, cyn weinidog y llywodraeth
a oedd hefyd yn enwog am ei ran mewn
sefydlu’r Blaid Ddemocrataidd-
Gymdeithasol.  Dadorchuddiwyd plac gan
yr Arglwydd Jenkins gyda logo newydd y
Brifysgol ynghanol cymeradwyaeth gan
500 o bobl bwysig iawn a gwesteion a
dywedodd: 

“…Mae hwn yn ddiwrnod gwych.  Mae 
angen prifysgol ar Gasnewydd ac ardaloedd
cyfagos.  Mae’n dref annibynnol bwysig sydd
â hunaniaeth a hanes unigryw, a fydd yn cael
ffocws cryfach gan Coleg Prifysgol Cymru,
Casnewydd…”

Ychwanegodd y Pennaeth a’r Prif
Weithredwr, yr Athro Ken Overshott:
“Mae heddiw yn nodi uchafbwynt o 155
mlynedd o addysg yng Nghasnewydd
oherwydd gall y sefydliad hwn olrhain ei
linach yn ôl i 1841, pan gafodd sefydliad
mecaneg ei agor yn y dref am y tro cyntaf.”

Ar ôl y seremoni, fe wnaeth trwmpedwyr
Band Adran Tywysog Cymru chwarae
ffanfer o dop tŵr cloc y Brifysgol a
rhyddhawyd balŵns yn lliwiau’r pedair
cyfadran, sef coch, glas, porffor a gwyrdd.  

Gyda’r nos, parhaodd staff a myfyrwyr i
ddathlu pan gynhaliwyd noson gerddorol
ar gampws Caerllion. Cafwyd adloniant gan
Fand Adran Tywysog Cymru a Chantorion
Creigiau, a daeth y noson i ben ag
arddangosfa tân gwyllt drawiadol uwchben
adeiladau hanesyddol Coleg Caerllion.

Coleg Prifysgol Cymru, Casnewydd (1996-2004)

Yr Is-Ganghellor Kenneth Overshott (chwith) a’r Arglwydd
Jenkins yn gwylio balŵns yn cael eu rhyddhau
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Fe wnes i fwynhau yma cymaint nes fy mod i
wedi aros 
Bu Emma Chivers yn astudio cwrs gradd BA (Anrhydedd) Gwaith Ieuenctid a
Chymuned yng Nghaerllion rhwng 1999 a 2003, yn y garfan gyntaf o fyfyrwyr ar y
cwrs.  Mae hi bellach yn Rheolwr Academaidd ar gyfer Astudiaethau Sylfaen,
Astudiaethau Crefyddol a Gwaith Ieuenctid yn y Brifysgol.

“Roeddwn i’n teimlo’n ofnus iawn yn dod ar y campws ar fy niwrnod cyntaf.  Dim ond
mewn lleoliadau cymunedol roeddwn i wedi cael fy addysgu cyn dechrau yn y brifysgol,
felly roedd gweld y Prif Adeilad yn brofiad cynhyrfus ac ofnus ar yr un pryd!  Ar ben hynny,
roeddwn i’n fyfyrwraig hŷn yn 30 oed, tra oedd rhai o’r myfyrwyr eraill yn fy nosbarth yn
llawer iau, sydd ychydig yn fwy anarferol heddiw.  Roeddwn i eisoes yn gweithio’n rhan-
amser fel gweithiwr ieuenctid ond roeddwn i eisiau ennill fy niploma, ac wedyn y radd
lawn.  Roeddwn i’n ei hoffi yma cymaint nes i mi aros ymlaen i wneud fy nghymhwyster
addysgu hefyd, a dydw i byth wedi edrych yn ôl.  Roedd ymdeimlad hyfryd o les a pherthyn
ar y campws.  Mae teimlad braf iawn ynglŷn â’r lle.”

Atgofion Myfyrwyr

Fe wnaethom ni fwynhau ein cyfnod yma yn fawr
Bu Jamie Edwards yn astudio Ffilm a Theledu Dogfennol rhwng 2010 a 2013.  Treuliodd ei flwyddyn gyntaf yn astudio ar
Gampws Caerllion.  Mae’n rhedeg ei safle blot teithio a chwmni creadigol erbyn hyn.
“Fe ddewisais i ddod i’r brifysgol hon oherwydd y lleoliad a’r olygfa hyfryd i raddau helaeth; fe wnes i wir fwynhau fy nghyfnod yma.
Roedd yn lle mor braf.  Fe wnes i astudio’r Cwrs Sylfaen yn gyntaf, felly fe wnes i allu gwneud amrywiaeth o bethau gwahanol, ac roedd yn
greadigol a gweithredol iawn.”

Bu Rhiannon Oates yn astudio HNC mewn Peirianneg Sifil ac Adeiladu yng Nghaerllion, cyn mynd ymlaen i gwblhau ei gradd
ar Gampws Trefforest.  Mae hi wrthi’n astudio gradd Meistr mewn Peirianneg (MEng) ar hyn o bryd.
“Mae fy atgof cyntaf am Gaerllion pan oeddwn i’n saith oed ac roedd Mam yn arfer dod â ni gyda hi i ddarlithoedd tra oedd hi’n
fyfyrwraig yma ei hun. Mae gen i lawer o atgofion hapus o’r lle hwn a dyma oedd y dewis naturiol i mi pan oedd yn bryd dewis prifysgol.”

Mae Elena Oates yn ei blwyddyn olaf yn astudio cwrs gradd BSc (Anrhydedd) Mathemateg Eilaidd gyda TGCh.  Mae’n
gobeithio dod yn athrawes ysgol uwchradd ar ôl graddio.
“Rwy’n edrych ymlaen at raddio ar y campws hwn, ar ôl cael cyfnod mor hyfryd yma yn astudio ar gyfer fy ngradd.  Mae addysgu yn
bendant yn y gwaed; roedd ein mam-gu a mam yn athrawon hefyd, ac roedd ein hen ewythr, Dr David W R Oates, yn Gyfarwyddwr
Addysg ar gyfer Casnewydd yn ystod yr Ail Ryfel Byd a than 1953.”

roedd awyrgylch gwych

Graddiodd Alun Prosser, o Gaerffili, o’r cwrs gradd BA
(Anrhydedd) Gwaith Ieuenctid a Chymuned yn 2012 cyn
mynd i astudio cwrs Meistr o 2013 i 2014.  Mae’n rhedeg
ei gwmni gwaith ieuenctid ei hun o’r enw GoConnect
erbyn hyn.

“Roedd y darlithfeydd a’r dulliau addysgu yn atgyfnerthu’r
ffaith fy mod i’n astudio mewn prifysgol ‘go iawn’– roedd yn
teimlo’n academaidd iawn o gymharu â’r lleoliadau roeddwn
i wedi astudio ynddyn nhw pan oeddwn i’n iau, felly roeddwn
i wrth fy modd â’r agwedd honno.  Roedd awyrgylch gwych
ar y campws ac roedd yn hyfryd crwydro o gwmpas.  Fe
wnaeth y cwrs Meistr wir helpu fy ysbrydoli i sefydlu fy
musnes fy hun ar ôl gweld yr angen i gysylltu cymunedau â’r
sector preifat.  Bydden i byth wedi cael y cyfle hwnnw pe na
bawn i wedi mynd yn ôl i’r brifysgol.”

rhoddodd Caerllion fy ngyrfa i mi
Bu Nick Gartside yn astudio’r cwrs gradd BA (Anrhydedd)
Gwaith Ieuenctid a Chymuned yng Nghaerllion rhwng 1999
a 2003, ac roedd yn un o’r garfan gyntaf o fyfyrwyr ar y cwrs.
Mae’n gweithio i Wasanaeth Ieuenctid Blaenau Gwent erbyn
hyn.

“Rwy’n cofio gyrru ymlaen yn dda iawn â’r myfyrwyr eraill gan ein
bod ni i gyd o’r un anian.  Roeddwn i wedi bod allan o fyd addysg
cyhyd, ond fe wnes i gymryd at fod yn y brifysgol fel hwyaden at
ddŵr.  Roedd un o’n darlithwyr, Paul Trippier, mor frwdfrydig
ynglŷn â’i bwnc (mae’n parhau i fod felly) – Polisi Cymdeithasol –
a wnaeth ein dysgu cymaint yn haws.  Ac roedd Mark Edwards yn
galonogol iawn ynglŷn â ble byddai’r cwrs yn mynd â ni.  Bydden
i byth wedi gallu dilyn yr yrfa rwy’n ei dilyn nawr oni bai am y
Brifysgol, felly rwy’n ddiolchgar iawn am hynny.”
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“Fe wnaeth astudio yma roi cymaint o gyfleoedd” 
Bu Sam Howells, o Risga, hefyd yn astudio cwrs gradd Gwaith Ieuenctid a Chymuned rhwng 2012 a 2015 ac mae’n
gweithio i Gymdeithas Dai Charter yng Nghasnewydd erbyn hyn.
“Cafodd ein darlithwyr, yn enwedig Mark Edwards, ddylanwad anferthol arnon ni fel grŵp blwyddyn gan eu bod nhw mor
frwdfrydig ynglŷn â’u pynciau.  Roeddwn i’n arfer mwynhau darlithoedd yn fawr gan fy mod i’n teimlo bod pob un o’r staff
academaidd yn gwneud eu gorau dros ein dyfodol ac yn gwneud yn siŵr ein bod yn cyflawni ein potensial.”

Bu Suzy Sorby, o Gwmbrân, yn astudio cwrs gradd Gwaith Ieuenctid a Chymuned rhwng 2012 a 2015 ac mae bellach yn
gweithio i gwmni Tai Cymunedol Bron Afon.
“Cawsom ni gymaint o hwyl ar y cwrs. Rwy’n cofio cael diwrnod gwisg ffansi pan ddaethon ni i’r coleg wedi gwisgo fel tylwyth teg,
môr-ladron a chlowniau, a llawer o bobl o gwmpas y campws yn edrych arnom ni’n rhyfedd! Roedd fel bod yn rhan o deulu mawr
– er ein bod i gyd yn astudio ac roedd yn waith caled ar adegau, roedden ni i gyd yn gefn i’n gilydd ac yn cynorthwyo ein gilydd
drwy’r amser.”

Bu Abbie Clifford, o’r Coed-duon, yn astudio cwrs gradd Gwaith Ieuenctid a Chymuned rhwng 2012 a 2015.  Mae hi’n
gweithio i gwmni Tai Cymunedol Bron Afon erbyn hyn. 
“Cawsom ni haf cynnar yn ystod ein blwyddyn gyntaf yn y brifysgol, ac rwy’n cofio ni gyd yn eistedd allan ar y glaswellt ar ôl
cyflwyno ein hasesiadau, oedd yn hyfryd.  Roedd y cwrs yn foddhaus iawn – mae cynifer o feysydd y gallwch chi weithio ynddyn
nhw wedi i chi astudio Gwaith Ieuenctid a Chymuned, felly mae’n gam gwych at lawer o yrfaoedd.”

Bu Nyla Webbe, sydd o Gasnewydd, yn astudio’r cwrs gradd BA (Anrhydedd) Gwaith Ieuenctid a Chymuned yng
Nghaerllion rhwng 2011 a 2015.  Mae hi bellach yn gweithio gyda phlant sydd ag Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig
(ASA) yn Ysgol Uwchradd Dyffryn.
“Rwy’n cofio dod yma ar gyfer ein cyfnod ymsefydlu, ac fe wnaeth Mick Conroy, un o’n darlithwyr, i ni gyd gymryd rhan mewn
dawns Affricanaidd!  Roedden ni i gyd yn teimlo’n wirion gyda’n gilydd ond fe wnaeth helpu i ni wneud ffrindiau ar unwaith, a
dyna pam y trefnodd Mick hyn.  Fe wnaeth ein hwythnos gyntaf yn gymaint o hwyl.  Roedd y teimlad hwnnw o fod gyda’n gilydd
yn rhan fawr o’m hastudiaethau.  Roedden ni i gyd yn casáu Cymdeithaseg, ac rwy’n cofio mynd i gysgu yn rhai o’r darlithoedd!  Fe
adewais i’r ysgol pan oeddwn i’n 16 oed a dod i’r brifysgol pan oeddwn i’n 21 oed, felly roedd yn gyfle gwych i mi wneud yr hyn
rwy’n ei garu, sef gweithio gyda phobl ifanc.”

Adeilad Kegie, Campws Caerllion 



Adeilad Kegie
Yr adeilad mwyaf newydd ar gampws Caerllion yw Adeilad Kegie.  Mae wedi ei enwi ar ôl Helen Kegie MBE, sef arloeswr wnaeth helpu i
sefydlu’r isadeiledd gofal cymdeithasol yn ardal Casnewydd.  Sefydlodd gronfa ymddiriedolaeth bwysig hefyd i helpu myfyrwyr yng
Nghasnewydd i astudio ar gyfer y proffesiynau gofal yn y dyfodol.  

Prifysgol Cymru, Casnewydd 
(2004-2013)
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Statws prifysgol
Yr Athro James Lusty, a fu’n arwain y Brifysgol o 2002-6.  Bu’n
goruchwylio’r cyfnod trosglwyddo o Goleg Prifysgol i statws
Prifysgol llawn a sicrhaodd gytundeb ar gyfer y campws newydd
yng nghanol y ddinas.

Yn anffodus, bu farw’r Athro Lusty yn 2008 cyn i’r campws newydd
gael ei adeiladu.

Professor James Lusty
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Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i’w rôl fel catalydd ar gyfer
datblygu ardal Gwent.  Mae’n helpu i adeiladu pontydd
cryfach â’r cymunedau, y diwydiannau a’r gwasanaethau
cyhoeddus hefyd, trwy ddarparu arbenigedd mewn
adfywio, codi lefelau sgiliau a hyrwyddo datblygiad yr
ardal yn uniongyrchol.

Mae’r Brifysgol wedi mynd ati i weithio gyda phartneriaid i
hyrwyddo a chefnogi ystod o fentrau adfywio, yn enwedig
yn yr ardaloedd sydd wedi eu heffeithio fwyaf gan
ddirywiad economaidd, fel Blaenau’r Cymoedd a rhannau

o Gasnewydd.  Un o’r mentrau adfywio mwyaf oedd y
Campws Dysgu yng Nglynebwy, ar safle’r hen weithfeydd
dur, lle bu’r Brifysgol yn gweithio’n agos â Choleg Gwent i
gynnig yr amrywiaeth gywir o gyrsiau sy’n addas ar gyfer
anghenion datblygol myfyrwyr yn ardal Blaenau’r
Cymoedd.

Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i wella sgiliau ein gweithlu
presennol a sicrhau bod pobl na fyddent efallai erioed
wedi meddwl am brifysgol yn gallu cael Addysg Uwch. 

Datblygu rhanbarthol
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Casnewydd yn y nos



Tŷ poeth (Hothouse)
Mae’r adeilad yn ddyluniad trawiadol gan y penseiri BDP.  Caiff ei adnabod fel y ‘Tŷ poeth’ (‘Hothouse’), ac mae’n amlwg ym mhroffil yr adeilad
fel parth nodedig,  sydd â nenfwd crog ac wedi ei gysylltu gan lwybrau. 

Mae’r adeilad yn dryloyw ac yn agored i’r ddinas, yn hytrach na bod wedi ei amgáu y tu ôl i waliau uchel. Mae’r campws yn helpu i’w gwneud
yn glir i bobl sy’n ymweld â’r ddinas fod Casnewydd yn gartref i brifysgol unigryw sydd ag enw da yn rhyngwladol.
.

Campws y Ddinas
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Croesawyd datblygiad campws y Brifysgol yn y ddinas i
ganol y ddinas ar ôl absenoldeb o fwy na degawd.  Rhwng
1910 a 1996, roedd un o sefydliadau blaenorol y Brifysgol
wedi ei leoli yn yr adeilad blaenllaw yn Clarence Place, ger
Pont Casnewydd ar ochr ddwyreiniol yr afon.  Symudodd y
campws newydd dros yr afon a phellter byr i lawr yr afon,
yn agos at Ganol Casnewydd a’r bont droed newydd i
gerddwyr. 

Mae’r campws newydd yn darparu mwy o le ar gyfer nifer
gynyddol o fyfyrwyr a chyfleusterau modern. 

Y campws yn y ddinas yw’r ganolfan ar gyfer creu ‘Llethr
Chwith’ newydd, gan droi ardal sydd wedi bod yn wag tan

yn ddiweddar yn lleoliad i bobl leol, myfyrwyr ac
ymwelwyr gymysgu ac ymweld â chaffis, stiwdios, siopau,
arddangosfeydd a sioeau.  Mae’r campws yn gosod y
Brifysgol yng nghanol y gymuned; roedd y campws
newydd yn darparu ffocws ar gyfer entrepreneuriaeth a
menter, gan feithrin cysylltiadau rhwng y goreuon o fyd
busnes a’r doniau creadigol lleol gorau.

Gwelir bod diwylliant yn elfen hanfodol ar gyfer
trawsnewid ac adfywio dinasoedd modern, trwy
ddefnyddio cefnogaeth gyfunol y sectorau cyhoeddus,
preifat a chymunedol i hyrwyddo gweithgarwch ac
atyniadau diwylliannol y ddinas.  
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Rhinweddau gwyrdd
Mae adeilad Campws Dinas Casnewydd wedi cael gradd
Rhagorol BREEAM am ei agweddau ecogyfeillgar.



Mae’r Brifysgol yn enwog am ei phartneriaethau â phrif
gyflogwyr, o British Airways i’r Gwasanaeth Iechyd
Gwladol.  Adlewyrchir ei pherthynas â chyflogwyr fel
prifysgol arweiniol ar gyfer gyrfaoedd yng nghyfradd
cyflogaeth uchel ei graddedigion, gyda 94% o fyfyrwyr
mewn cyflogaeth neu’n astudio ymhellach o fewn chwe
mis i raddio.

Mae darlithwyr yn amrywio o feirdd, awduron a haneswyr
llwyddiannus, i gyfrifiadurwyr, peirianwyr a
newyddiadurwyr.  Mae llawer ohonynt yn weithgar o hyd
yn eu proffesiynau, felly’n dod â dealltwriaeth wirioneddol
o fyd gwaith i’r ystafell ddosbarth.

Mae myfyrwyr yn dysgu sut mae eu proffesiwn yn
gweithio mewn bywyd go iawn, gan archwilio eu maes
trwy gyrsiau sy’n cael eu haddysgu mewn amgylcheddau
uniongyrchol unigryw, gan gynnwys eu hawyren deithwyr
eu hunain, ffug ystafell lys, stiwdios teledu, ystafell
masnachu cyfnewidfa stoc, ward ysbyty efelychiadol, a thŷ
sy’n safle trosedd.  Mae myfyrwyr chwaraeon yn hyfforddi
a chwarae ar gyfleusterau sy’n cael eu defnyddio a’u
cymeradwyo gan bencampwyr y byd fel y Crysau Duon.
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Lansiwyd Prifysgol De Cymru ym mis Ebrill 2013,  yn dilyn
uno rhwng cyn Brifysgol Cymru, Casnewydd, a Phrifysgol
Morgannwg. Sefydlwyd y Brifysgol gan ddiwydiant a’r
proffesiynau, mae ganddi fwy na 30,000 o fyfyrwyr ac
mae’n un o brifysgolion newydd mwyaf cyffrous Prydain
ac mae’n allweddol ym maes addysg uwch.  Mae’n un o’r
10 prifysgol campws mwyaf yn y DU yn ôl nifer y myfyrwyr,
mae’n denu cymysgedd cosmopolitan o fyfyrwyr o dros
120 o wledydd a phob cefndir.

Fe wnaeth myfyrwyr Prifysgol De Cymru bleidleisio’r
Brifysgol fel un o’r 10 prifysgol gorau yn y DU yng
Ngwobrau Dewis y Myfyrwyr WhatUni? 2016. 

Yn y DU, mae Prifysgol De Cymru yn unigryw o ran
ehangder ei rôl, sy’n cwmpasu prifysgol fodern a dau is-
gwmni yn conservatoire cenedlaethol Cymru, sef Coleg
Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, ac Y Coleg Merthyr
Tudful. 

Mae’r Brifysgol yn cynnig ystod lawn o gymwysterau, o
lefel addysg bellach i raddau ac astudiaethau
doethuriaeth.  Fel prifysgol bwysig, mae’n cyflwyno’r ystod
lawn o bynciau STEM, o beirianneg a mathemateg i
gyfrifiaduro a thirfesur yn ogystal â bod yn ddarparwr
profiadol o ran cyrsiau hyfforddi athrawon.

Prifysgol De Cymru
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Mae’r Brifysgol yn datblygu ei dyfodol yng Nghasnewydd
trwy fuddsoddiad dau gam, gwerth miliynau o bunnoedd
yn ei Champws blaenllaw yn Ninas Casnewydd.  Mae cam
un yn canolbwyntio ar ffurfweddu ac addasu’r cyfleuster
yn fewnol i baratoi ar gyfer mudo cyrsiau proffesiynol a
gweithredol mewn busnes, addysg, y blynyddoedd
cynnar, gwaith cymdeithasol, cwnsela a disgyblaethau
proffesiynol allweddol eraill yn 2016 fel rhan o’r broses ail-
ffurfweddu.

Mae cam dau yn y datblygiad yn cynnwys cynlluniau i
ehangu’r safle yn y dyfodol i sicrhau mwy o gapasiti ar
gyfer darpariaeth addysg uwch o ansawdd da yn ninas
Casnewydd a Gwent. 

Mae’r Brifysgol a Choleg Gwent wedi ffurfio grŵp lefel
uwch sy’n archwilio opsiynau i adeiladu Canolfan
Wybodaeth newydd yng Nghanol Dinas Casnewydd, gan
ddatblygu o’n safle Campws Dinas fel ei sylfaen. 

Byddai’n dod â champws adleoledig Coleg Gwent o Nash
Road, a datblygiad ar y cyd mewn ardaloedd a allai
gynnwys cyfleusterau llyfrgell, canolfan ddysgu a gofod
cymdeithasol. 

Cyfnod o newid

Mae’r Brifysgol yn awr yn agosáu at ddiwedd rhaglen
bwysig i ailffurfio ystâd ein campws fel bod ein hadeiladau
wedi eu trefnu ar gyfer anghenion ein myfyrwyr, nid fel
arall.  Mae’r Brifysgol hon yn fwy na darn o beiriant twf y
llywodraeth neu ddolen gyswllt yn y gadwyn economaidd:
rydym yn trawsnewid bywydau pobl.

Bydd yn cael ei seilio ar yr addysg uwch yma ar y campws
hwn, yn cynnwys datblygu campws AB newydd ar gyfer
Coleg Gwent ar hyd yr afon, ac rydym yn bwriadu
datblygu rhywbeth newydd ar y cyd i’n cysylltu â’n gilydd,
gan ddangos i fyfyrwyr yng Nghasnewydd a’r ardal hon y
gallan nhw fynd ymlaen i addysg uwch hefyd.

Y cam mawr nesaf i’r Brifysgol yma yn y ddinas yw
Canolfan Wybodaeth Casnewydd.  Mae’n ddatblygiad o
£60 miliwn o bosibl gyda’n partneriaid yng Ngholeg
Gwent, yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a Chyngor
Dinas Casnewydd.


