
   
 
 
Taith Hanes Menywod: Canol Dinesig Caerdydd 
 

Y dyddie ‘ma, ‘dyn ni’n siarad dipyn am ‘hanesion cudd’ menywod – ond edrychwch yn 
ofalus a fe welwch bod hanes menywod ym mhobman, yn ffabrig ein gofodau 
cyhoeddus. 

Wrth i chi ddilyn y daith yma, sy’n dechrau wrth Brif Adeilad Prifysgol Caerdydd, fe 
ddowch o hyd i rai o’r hanesion yma – straeon o gyfeillgarwch, protest, arloesi a 
dycnwch. 

Defnyddiwch y map isod i ddilyn y daith, sydd heb risiau. Fe ddylai gymryd rhyw 45-60 
munud wrth fynd yn hamddenol. 

 

 

Cynhyrchwyd y daith hon gan ymchwilwyr a staff Casgliadau Arbennig ac Archifau 
Prifysgol Caerdydd, ar y cyd gydag Archif Menywod Cymru 

  



1. Mynedfa’r Menywod 

Os safwch chi o flaen prif adeilad y Brifysgol fe welwch chi wyneb llachar gwyn yr adeilad, 
gyda mynedfa’r menywod, y “Women’s Entrance” ar y dde.  

Ers ei sefydlu ym 1883, roedd Coleg Prifysgol De Cymru a Sir Fynwy – y sefydliad a 
esblygodd i fod yn Brifysgol Caerdydd – yn croesawu menywod, gan annog merched i 
ddod i astudio o’r cychwyn cynta. Erbyn heddiw, fodd bynnag, mae drws ar wahân i 
fenywod wedi mynd allan o ffasiwn. 

Mae’r adeilad hwn wedi gweld cryn dipyn o hanes: 

Yn yr iard hon, er enghraifft, ym 
Mehefin 1912, ymosododd y 
swffragét Helen Craggs ar y 
Brenin, y Frenhines a’r Ysgrifennydd 
Cartref, a oedd ar eu ffordd i 
ddadorchuddio carreg sylfaen yr 
amgueddfa. 

Yn ôl y Daily Telegraph, neidiodd 
Craggs dros wal a llamu at yr 
Ysgrifennydd Cartref, gan fygwth 
dial am ddioddefaint menywod 
carchar Holloway. 

Soniodd y Daily Sketch i Craggs 
weiddi arno “ei bod yn gywilydd ei 
fod yn mynd o gwmpas y wlad pan 
fo swffragetiaid yn llwgu yn y 
carchar”, a gorfodwyd iddi adael. 

Yn hwyrach yr haf hwnnw, arestiwyd 
Craggs wrth iddi geisio cynnau tân 
yn Nuneham House, cartref aelod 
seneddol gwrth-swffragét, a fe’i 
carcharwyd. Dihangodd ei ffrind,  
Norah Smyth – ffotograffydd, 
chauffeur a swyddog diogelwch 
Emmeline Pankhurst – ar draws 
caeau cyfagos.  

(Llun: Helen Craggs, Daily Sketch, 1912) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Hen Undeb y Myfyrwyr 

Gadewch y prif adeilad a mi ewch heibio hen safle Undeb y Myfyrwyr, sydd nawr yn res o 
siopau coffi a bwyd.  

 

Swyddogion Undeb y Myfyrwyr, 1933 

Yn Archif Sefydliadol y Brifysgol ceir cofnodion o gyrhaeddiadau academaidd myfyrwyr, yn 
ogystal â ffotograffau a dogfennau sy’n olrhain hanes bywyd myfyrwyr yng Nghaerdydd – 
sy’n dangos i fenywod fod yn rhan o fywyd swyddogol a chymdeithasol y Brifysgol. Yn aml, 
dod i’r coleg fyddai’r blas cynta’ o annibyniaeth oddi cartref, a roedd hen adeilad yr Undeb yn 
le ble ffurfiwyd cymdeithasau a chrëwyd ffrindiau oes.  

Cafodd yr adeilad gwreiddiol ei ddymchwel, wedi iddo gael ei ddifrodi’n ddifrifol gan 
ymosodiad y Natsïaid ar Gaerdydd ym 1941. Mae’r archif yn olrhain hanes y noson 
honno: 

“Intense bombardment succeeded and continued until approximately 9.50.; incendiary 
bombs were seen to drop to the East, – none in the vicinity of the College. Large fires came 
to view; and high explosive bombs succeeded, some of which fell on the Students’ Union 
Building, the College Gymnasium, and in the East grounds of the College, causing 
casualties and damage.” 

Daeth myfyrwyr o UCL yn Llundain i ymuno â’r Brifysgol yn y cyfnod yma, a chanddynt 
atgofion melys o’u hamser yng Nghaerdydd. Casglwyd eu hatgofion gan brosiect Rhyfel y 
Bobl y BBC: 
 
"...we had a good social nucleus of people. I had digs in a terrace house where we had 
sitting rooms upstairs and bedrooms downstairs because that was safer during air-raids. We 
had four meals a day and paid 25 shillings a week. There was no electricity, only gas, 
including gas lighting. Because we were so far from home that made for a good social 
life. On Sundays we had a rambling club, which was very enjoyable, and on Saturday nights 
we went to the dance in the city hall." - Betty Williams (née Johnson) 
 
 
 
 

 



3. Y Labordai 

Mae menywod wedi bod yn dysgu ac yn addysgu ym Mhrifysgol Caerdydd ers y 1880au – 
yn hirach nag unrhyw sefydliad tebyg yng Nghymru. Roedd y Brifysgol yn un o’r sefydliadau 
addysg cyntaf yn y DU i groesawu menywod, gan ddatgan: “Female students shall be 
admitted to attend any of the courses of instruction established in the College.”  

Cyhoeddwyd darn yn y Western Mail ym 1883 ar ran Cyngor y Brifysgol yn dweud: "women 
ought to be permitted - nay, encouraged - to seek all the advantages of education 
equally with men". 

Mae cofnodion cyntaf y Brifysgol yn dangos bod menywod yn rhan o’r flwyddyn gyntaf o 
fyfyrwyr, a’n astudio pynciau amrywiol, gan gynnwys Lladin, mathemateg, cemeg, 
Almaeneg, hanes, cerdd a hanes athroniaeth. 
 

 
 

Labordy Cemeg y Brifysgol, c. 1890 
Ar ochr dde’r llun, fe welwch grwp o fenywod yn gweithio yn y labordy 

 
Mae menywod wedi brwydro dros, ac wedi ennill, cryn hawliau ym myd academia – ond fodd 
bynnag mae llawer yn dal i wynebu anffafriaeth. Mae ein casgliadau yn adlewyrchu’r 
anffafriaeth yma.  
 
Mae’n gymharol rhwydd dod o hyd i hanesion menywod gwyn, cefnog yn ein harchifau. Mae 
lleisiau a chyraeddiadau menywod sy’n profi anffafriaeth oherwydd hil, crefydd, anabledd, 
cefndir economaidd, hunaniaeth rywedd a chyfeiriadaeth rywiol yn anoddach i’w canfod.  
 
Mae Casgliadau Arbennig ac Archifau’r Brifysgol yn ymroi i gynrychioli’r straeon yma hefyd. 
Os wyddoch chi am fenyw, neu grwp o fenywod o’n hanes sy’n haeddu gwell 
cydnabyddiaeth, dwedwch wrthom ni amdanynt – cysylltwch â 
specialcollections@cardiff.ac.uk 
 
 
 

mailto:specialcollections@cardiff.ac.uk


4. Yr Adeilad Cerdd 
 
Roedd Morfydd Llwyn Owen yn gyfansoddwraig, mezzo soprano a phianydd hynod o 
ddawnus, a ddaeth i astudio cerddoriaeth yma yng Nghaerdydd.  
 
Perfformwraig virtuoso, fe gyfansoddodd dros 180 o ddarnau yn ystod ei hoes, cyn marw yn 
ifanc, yn 26 mlwydd oed ym 1918. 
 

 
 
Mae ei chyfansoddiadau ‘nawr yng Nghasgliadau Arbennig ac Archifau’r Brifysgol, a’n 
cynnwys gweithiau i gerddorfeydd, corau, grwpiau siambr, operâu a threfniannau o ganeuon 
gwerin Cymru.  
 
Mae ei phapurau yn adlewyrchu hanes perfformwraig a chyfansoddwraig hyderus a 
dawnus – a’n rhoi golwg i ni o’i phersonoliaeth. Yn ei phapurau personol canfuwyd copïau 
manwl o adolygiadau ffafriol – gyda chanmoliaeth uchel iawn wedi ei danlinellu gyda phensel 
drom! 
 
Oherwydd cyfraniad ysgolheigion fel Dr Rhian Davies a Dr Peter Leech, mae cyfraniad 
Morfydd i dreftadaeth gerddorol Cymru wedi ei gydnabod yn well a’i ddathlu. Perfformiwyd 
rhai o weithiau anorffenedig Morfydd ar achlysur canmlwyddiant ei marwolaeth ym 2018 – 
gweithiau nas perfformiwyd erioed o’r blaen. 
 
Yn dilyn ei marwolaeth sydyn, sefydlwyd ysgoloriaeth er cof amdani, i gefnogi merched oedd 
eisiau astudio cerdd – a’r gyntaf i’w derbyn fyddai Grace Williams, a aeth ymlaen i fod yn 
gyfansoddwraig enwog hefyd. Mae gweithiau cerddorfaol mawr Grace i’w canfod yn y 
Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth, ond mae casgliad o’i phapurau o’i chyfnod gyda’r 
BBC wedi eu cadw yn y Brifysgol. 
 
 
 
 
 

 
 



5. Three Obliques (Walk In) 
 
Hwn yw gwrthrych mwyaf o gasgliadau’r Brifysgol yn rhwydd – Three Obliques (Walk In) gan 
Barbara Hepworth 1968-69.  
 
Tri fersiwn o’r cerflun efydd hwn sy’n bodoli yn fyd-eang, a mae’n un o’r cyntaf o waith yr 
artist i estyn gwahoddiad i’r gwyliwr – ‘Walk In’ – yn ein hannog i symud o amgylch ffurf 
anferth y cerflun. 
 
Mae’n ddarn sylweddol – nid yn unig o ran ei faint, ond am iddo fod yn rhan bwysig o gyfnod 
‘aruthrol’ yr artist, gan nodi newid mewn steil o siapiau organig, i ffurfiau geometrig a 
phensaernïol y ‘ffurf sgwâr’. 
 

 
 
Dros amser, mae’r efydd wedi newid ei liw oherwydd yr elfennau – gwyrdd cyfoethog fel 
gwrthbwynt i friciau coch yr Adeilad Cerdd. Ysgrifennodd yr hanesydd celf Alan Bowness for 
Hepworth yn “caru lliw yr efydd dros amser, a’r amrywiaeth oedd yn bosibl” wrth i’r elfennau 
newid lliw y cerflun. 
 
Bu farw Hepworth ym 1975, yn 73 oed. Wrth siarad am ei gwaith, dywedodd: 
 
“Sculpture is a three-dimensional projection of primitive feeling: touch, texture, size and 
scale, hardness and warmth, evocation and compulsion to move, live and love.” 
 
Rydym ni’n gobeithio y gwnewch chi dderbyn ei gwahoddiad – Walk In – ac aros am ennyd i 
symud tuag at, ac o gwmpas y cerflun hardd hwn. 
 
 

 

 



6. Neuadd Aberdâr 
 
“Mewn llawer o deuluoedd Cymreig, y mae addysgiaeth y meibion a’r merched wedi bod yn 
dra anghyfartal. Nid ydyw yn beth anghyffredin yn y wlad hon i weled merched yn gweini... 
yn meddu dau neu dri o frodyr sydd wedi cael blynyddoedd o addysg athrofaol” – 
Dosbarthiadau Cymysg Mewn Ysgolion Canolraddol, E. Carpenter 1891 
 
Agorwyd Neuadd Aberâr fel preswylfa i fyfyrwragedd yma ym 1895. Mynychwyd yr agoriad 
swyddogol, yn ôl y Western Mail, gan nifer o “eneidiau difrifol, mewn cotiau garw a hetiau 
llwm o ffelt...” 
 

Roedd gan y myfyrwragedd 
cynnar atgofion melys o’u 
hamser yno, yn arbennig y 
teimlad o gyfeillgarwch oedd i’w 
ganfod yng nghymuned fechan 
y Neuadd.  
 
Roedd yn rhaid dilyn rheolau 
llym – derbyniai pob merch 
archwiliad meddygol cyn iddi 
gael mynediad, a roedd disgwyl 
iddi fynychu cyfarfod gweddi 
dyddiol. 
 
 

Roedd wardeiniaid y Neuadd yn amheus iawn o weithgareddau a thripiau cymysg – yn 
enwedig cynyrchiadau drama cymysg a ‘picnics’ gyda myfyrwyr eraill (cafodd rheiny eu 
gwahardd am gyfnod). Erbyn yr ugeinfed ganrif, roedd dynion o “gymeriad dibynadwy” yn 
cael mentro i’r Neuadd i wirfoddoli fel gwylwyr tân yn ystod yr Ail Ryfel Byd.  
 
Wrth i ddisgwyliadau a gofynion myfyrwragedd newid, daeth neuaddau cymysg yn norm. 
Ildiodd arferion Fictoraidd fel chaperones ac archwiliadau meddygol i arferion oedd yn annog 
annibyniaeth ddeallusol a chorfforol menywod. Erbyn y 1970au, roedd y Brifysgol yn 
marchnata’r annibyniaeth yma fel rhan annatod o brofiad pob myfyriwr. 
 

 
 

Prospectws Prifysgol, c. 1970 
 



 

7. Adeilad Fferylliaeth 
 
Os edrychwch chi i fyny yn y Canol Dinesig, mi welwch chi lawer o fenywod wedi eu cerfio, 
yn rhan o ffabrig yr adeiladau crand.  
 
Mae pob un ohonynt, fodd bynnag, yn symbolig. Mae cyrff menywod wedi eu defnyddio i 
gynrychioli nifer eang o gysyniadau yn y darn bach hwn o’r ddinas: Diwylliant, Cerddoriaeth, 
Diwydiant a Galar, a mwy.  
 
Mae’r darn hwn, y “Theophilus Relief” gan Edward Bainbridge Copnall, yn dangos menyw 
mewn ffurf ryfedd, os nad braidd yn gomig – yn dal epa uwch ei phen, sy’n dal blodyn, wrth i 
ddyn anferth mewn lifrai o’r hen fyd eistedd uwch ei phen hi a’i chymar.  
 

 
 
            Llun: Archifau Sefydliadol Prifysgol Caerdydd, c. 1980 

 
Dechreuwyd y gwaith o gyfri cerfluniau yng Nghaerdydd yn 2011, gan godi ymwybyddiaeth 
nad oes yr un cerflun o fenyw fyw, neu sydd wedi byw, yn y ddinas. Erbyn 2019, roedd 
ymgyrch wedi codi momentwm, a dewiswyd Betty Campbell – prifathrawes Ddu gyntaf 
Cymru – gan y cyhoedd i gael ei chynrychioli mewn cerflun yn y brifddinas. 
 
 
 



8. Y Deml Heddwch 
 
Agorwyd Teml Heddwch ac Iechyd Caerdydd gyda thipyn o seremoni ym 1938, fel gofod i 
annog “iechyd cenedlaethol a heddwch rhyngwladol” a lle i feithrin cydweithredu byd-eang.  
 
Pan wrthododd Buckingham Palace y gwahoddiad i ddod i agor y Deml, ysgrifennodd yr 
Arglwydd David Davies ei fod “yn meddwl gofyn i wraig glowr Ocean, yr un hynaf a mwyaf 
tlawd” i agor y deml yn lle’r Frenhines Elizabeth II. 
 

Ac felly, Minnie James – ‘Mam Cymru’ 

agorodd y deml, gan arwain grwp o 24 o 

famau o’r DU a’r Ymerodraeth oedd wedi colli 

plant mewn rhyfel. Recriwtiwyd nhw gan y 

Lleng Brydeinig mewn ymgyrch a ddisgrifiwyd 

fel “the search for the most tragic mother 

of the war” 

Ganed Minnie ym 1866 ym Merthyr, a fe 

gollodd ddwy ferch pan oeddent yn fabanod – 

Elizabeth a Gwladys. Lladdwyd tri o’i meibion 

– David, Thomas and James – yn ystod y 

Rhyfel Byd Cyntaf. Soniodd wrth y wasg am 

ei “drôr o gyfrinachau” – casgliad bychan o 

wrthrychau fyddai’n ei hatgoffa o’i phlant. 

Wrth agor yr adeilad, meddai: “Rwy’n 

gweddïo y bydd y Deml hon yn cael ei 

hedmygu gan bobl fy ngwlad, gan fy 

nghenhedlaeth i a’r rhai sydd i ddod, fel 

symbol o’n ddyfalbarhad wrth i ni geisio creu 

byd o heddwch a chyfiawnder.” 

Erthygl am Minnie James, trwy ganiatâd WCIA 

 
Un o’r eitemau mwyaf enwog sydd â chysylltiad â’r Deml yw Deiseb Heddwch Menywod 
1923-4. Fe arwyddwyd gan 390,296 o fenywod Cymru ac America, a fe’i anfonwyd i 
Arlywydd yr UDA, Calvin Coolidge, yn galw ar yr Unol Daleithiau i ymuno â Chyngrair y 
Cenhedloedd. 
 
Yn y rhagymadrodd mae’r geiriau: 
 
“We speak simply as the Women of Wales - the daughters of a nation whose glory it has 
been to cherish no hatred towards any land or people, and whose desire is for the 
coming on earth of the reign of fellowship and goodwill.” 
 
 
 

Mae’r darn hwn yn cynnwys ymchwil gwreiddiol wedi ei rannu gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru, gan 
Peter Garwood, Mari Lowe, Ffion Fielding, Frank Holloway, Craig Owen a Dr Emma West. Gwnaethpwyd 
ymchwil ar Ddeiseb Heddwch Menywod 1923 gan Archif Menywod Cymru, Heddwch Nain Mamgu, Partneriaeth 
Hawlio Heddwch, Y Llyfrgell Genedlaethol ac Amgueddfa Cymru. 
 
 



9. Cofeb Helen Thomas 
 
Cerddwch y tu ôl i’r Deml Heddwch a fe ddowch ar draws gardd fechan, rhwng yr hewl a’r 
maes parcio. Yn yr ardd mae coed wedi eu plannu er cof am amryw o ymgyrchwyr heddwch. 
Dyma’r unig le y gallwn ganfod cofeb i fenyw yn y Canol Dinesig – ar ffurf plac wrth droed 
coeden. 
 
Roedd Helen Thomas yn ymgyrchydd 
yng Ngwersyll Heddwch Greenham, 
oedd yn gwrthwynebu presenoldeb 
Llu Awyr yr Unol Daleithiau ar y safle.  
 
Sefydlodd pedair menyw o Gaerdydd 
yr orymdaith i Greenham – gan 
gychwyn nid nepell o fan hyn, o flaen 
Neuadd y Ddinas ar Awst y 27ain, 
1981. Fe dyfodd y Gwersyll yn 
Greenham i fod yn ymgyrch rymus a 
byd-enwog dros heddwch. Llun: yr 
orymdaith yn croesi Pont Hafren, 
1981 

 

 
Ymgyrchydd o Gastell Newydd Emlyn oedd Helen Thomas, a oedd yn byw a’n gweithio yn 
‘Yellow Gate’, adran o’r Gwersyll yn Greenham. Ar y 5ed o Awst, 1989, fe’i lladdwyd gan 
gerbyd heddlu oedd yn tynnu bocs ceffyl, wrth iddi aros i groesi’r ffordd i bostio llythyr. 
Roedd Helen Thomas yn 22 oed.  
 
Yn eu galar, creodd trigolion y Gwersyll weithiau celf, barddoniaeth a sîns ef cof amdani – 
mae nifer o’r rhain ar gael ar-lein, diolch i waith gwirfoddol aelodau Archif Menywod Cymru. 
 

 
Sîn er cof am Helen Thomas, 1989 

Archif Menywod Cymru/Casgliad y Werin 

 
Yellow Gate, cartref Helen Thomas, oedd y gwersyll olaf yn Greenham, gan gau yn 2000. 
Erbyn heddiw, does dim milwyr yn Greenham – mae’n gartref i barc busnes a thir comin. 
 
 



10. Gerddi Alexandra 
 

Mae’r ‘Alexandra’ yn ‘Gerddi Alexandra’ yn cyfeirio at Alexandra, Brenhines Gydweddog 
Prydain Fawr. Ganed hi yng Nghopenhagen ym 1844, a phriododd Edward VII ym 1863. 

 

Alexandra Caroline Marie Charlotte Louise Julia, 1881 

Cyn 1910, gelwid y darn hardd hwn o dir dinesig – un o’r darnau cynharaf o Barc Cathays i 
gael ei ddatblygu – yn ‘Geometrical Gardens’, ac yna ‘Gerddi’r Brifysgol’.  

Enwyd y parc ar ôl Alexandra ym 1910 – erbyn y cyfnod hwn roedd hi’n Frenhines y Deyrnas 
Unedig a’r Dominiwn Prydeinig, ac yn Ymerodres India. Erbyn heddiw, mae’r parc yn gartref 
i nifer o gofebau, yr rhan fwyaf ohonynt yn coffau digwyddiadau milwrol, fel Rhyfel Cartref 
Sbaen, Y Rhyfel Mawr a Rhyfel y Malvinas/Falklands. 

Menywod brenhinol yw’r menywod mwyaf tebygol i gael eu coffau yn gyhoeddus yn y 
DU, mewn cerfluniau, enwau strydoedd a pharciau – y nhw yw’r eithriad.  

Mae ymchwil diweddar wedi dangos, er enghraifft, bod mwy o gerfluniau o eifr yn y Deyrnas 
Unedig, nag o fenywod Du. Ar hyn o bryd, mae tair menyw Ddu wedi eu dathlu mewn 
cerflun: Y Fonesig Kelly Holmes, Floella Benjamin a Mary Seacole. Dim ond un cerflun o 
fenyw Fwslimaidd – Noor Inayat Khan – sydd i’w ganfod yn y DU. Yn wir, mae mwy o 
gerfluniau o ddynion o’r enw ‘John’ na sydd o fenywod sydd ddim yn fytholegol, neu’n rhan 
o’r teulu brenhinol.  

 
 



11. Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd 
 

Mae ein taith yn dod i ben yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, adeilad arall sy’n llawn 

menywod symbolig, wedi eu darlunio a’u cerfio.  

 

‘Y Cyfnod Clasurol’, Gilbert Bayes, 1914-15 

Ni fyddai’r adeilad crand hwn yn bodoli, fodd bynnag, heb gyfraniadau a chasglu craff dwy 

chwaer: Margaret a Gwendoline Davies. 

Wyresau’r diwydiannwr David Davies, fe etifeddodd y ddwy chwaer gryn gyfoeth yn sgil 

busnesau echdynnu mwynau, rheilffordd ac allforio eu Tad-cu. Fe gynyddodd y cyfoeth hwn 

yn sgil y Chwyldro Diwydiannol a thwf yr Ymerodraeth Brydeinig, a fe’i gwariwyd yn creu 

casgliad a fyddai’n dod yn faen sylfaen ar gyfer casgliad Celf cenedlaethol Cymru. 

Magwyd y ddwy chwaer yn Llandinam, mewn traddodiad Methodistaidd Calfinaidd llym. 

Byddai eu credoau crefyddol yn dylanwadu ar sut y byddai eu ffortiwn yn cael ei wario, wrth 

i’r chwiorydd ganolbwyntio ar beth roedden nhw’n ei ystyried yn weithredoedd da ac 

elusennol – er enghraifft, prynu Neuadd Gregynog i greu canolfan gelf a chrefft, gan roi 

cartref i artistiaid oedd wedi ffoi Gwlad Belg ar ddechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf.  

Yn ogystal â rhoi’r casgliad i bobl Cymru, fe gyfrannodd y ddwy yn hael at gronfa adeiladu’r 

amgueddfa, gan alluogi creu un o sefydliadau diwylliannol cenedlaethol cyntaf Cymru. 

Roedd eu casgliad celf Argraffiadol yn un o bwysigrwydd byd-eang, sydd wedi datblygu yn 

gasgliad cenedlaethol sy’n cynnwys gweithiau gan Berthe Morisot, Gwen John, Gillian 

Ayres, Natalia Goncharova, Siani Rhys James a llawer mwy. 

 

Gobeithio i chi fwynhau’r daith fach hon – cyfle i edrych ar y Canol Dinesig trwy lens 

newydd, a gweld yr hanes menywod sydd i’w ganfod o’n cwmpas. 

Os hoffech chi wybod mwy am ein casgliadau, sgyrsiau a digwyddiadau, dilynwch ni ar 

twitter: @CUSpecialColls a facebook: CUSpecialColls 

http://twitter.com/cuspecialcolls
http://facebook.com/cuspecialcolls

