
Taith Rithiol Amgueddfa Wrecsam 

 
Croeso i'r daith hon o amgylch Amgueddfa Wrecsam - Y man cychwyn ar gyfer darganfod hanes 

cyffrous y rhanbarth hwn ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr. 
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1. Cwrt blaen yr Amgueddfa 

2. Derbynfa, caffi a siop 

3. Twnnel Amser 

4. Oriel 1 

5. Hippodrome 

6. Oriel 2 

7. Oriel 3 

8. Archifau 

9. Cyntedd i'r Parth Dychymyg (gan gynnwys toiledau cyhoeddus) 

10. Y Parth Dychymyg 

Cwrt blaen yr Amgueddfa 
Dechreuwn yn y cwrt blaen mawr o flaen adeilad yr amgueddfa. Mae gan y cwrt blaen 

waliau isel ar hyd yr ymyl. Wedi'i wasgaru o amgylch y cwrt blaen mae 5 bwrdd arddangos 

mawr a ddefnyddir i arddangos gwybodaeth am yr amgueddfa. Gellir eu defnyddio hefyd ar 

gyfer arddangosfeydd dros dro. Mae gan ardal y cwrt blaen hefyd dair coeden fach, rac 

parcio beiciau, cerflun mawr o'r Ci Acton a phenddelw carreg cerfiedig o ben Dyn Brymbo. 

O'ch blaen mae adeilad yr amgueddfa ei hun, adeilad gyda phedwar twr ar bob cornel, a 

godwyd yn wreiddiol ym 1857. I gael mwy o wybodaeth am adeilad yr amgueddfa ewch i'r 

dudalen Amdanom ar ein gwefan. 

Derbynfa, caffi a siop 
Mae'r dderbynfa y tu mewn i estyniad wedi'i orchuddio â gwydr wedi'i adeiladu ar du blaen 

yr amgueddfa. O'ch blaen mae'r coridor sy'n arwain at orielau'r amgueddfa. I'r chwith i chi 

mae'r brif ddesg dderbynfa a'r siop. I'r dde mae caffi'r cwrt. 

I gael mwy o wybodaeth, ewch i dudalen we'r siop a'r caffi 

Twnnel Amser 
Yn arwain o'r dderbynfa i'r prif orielau mae coridor byr gydag achosion cymunedol gwydr 

wedi'u leinio ar hyd y ddwy wal. Mae’r ‘Twnnel Amser’ hwn yn cynnwys gwrthrychau a 

ddewiswyd ac a ddehonglwyd gan aelodau’r gymuned leol. 

Oriel 1 
Wrth i chi fynd i mewn i brif oriel yr amgueddfa o'r twnnel amser, o'ch blaen mae sgrin fideo 

fawr ar wal arddangos yn chwarae sioe sleidiau o ddelweddau amrywiol o orffennol 

Wrecsam. Ar y dde i chi mae nifer o waliau arddangos yr oriel sy'n arwain at ystafell ffilm yr 

hipocrom a'r fynedfa i ystafell yr Archifau. Ar y chwith i chi mae mwy o waliau arddangos 

sy'n arwain at y mynedfeydd i Orielau 2 a 3. Gallwch hefyd gerdded o amgylch y wal 



arddangos ganolog a thu ôl iddo, lle mae arddangosfeydd pellach, gan gynnwys Dyn Brymbo, 

yr Hippodrome a'r fynedfa i'r Parth Dychymyg. I gael mwy o wybodaeth am Oriel 1 ewch i 

dudalen we Archwylio. 

Hippodrome 
Mae'r Hippodrome yn gornel gaeedig o Oriel 1 sy'n gweithredu fel theatr fach. Mae mainc i 

ymwelwyr eistedd. Mae hyn yn wynebu sgrin fawr. Gall ymwelwyr weld tair ffilm yma. Un 

am Wrecsam Lager, un ar Glwb Pêl-droed Wrecsam ac un ar hanes mwyngloddio Wrecsam. 

Oriel 2 
Mae Oriel 2 yn cynnwys arddangosfeydd dros dro sy'n canolbwyntio ar agwedd benodol ar 

orffennol Wrecsam. Yn cael ei arddangos ar hyn o bryd mae’r arddangosfa ‘Yn ôl i’r Ysgol’. 

Mae casys arddangos o amgylch yr ystafell. I gael mwy o wybodaeth am yr arddangosfeydd 

sydd i'w gweld yn Oriel 2, ymwelwch â'r dudalen we Beth Sydd Ymlaen. 

Oriel 3 
Defnyddir yr Oriel hon ar gyfer arddangosfeydd nodwedd sy'n canolbwyntio ar agwedd 

benodol ar orffennol Wrecsam. Yn cael ei arddangos ar hyn o bryd mae ‘Rhyfeloedd Angof: Y 

Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig O Gwmpas Y Byd’. Mae'n ystafell siâp sgwâr gydag casys 

arddangos ar hyd yr holl waliau. Ar ochr arall yr oriel mae drws sy'n arwain yn ôl i'r brif 

dderbynfa. I gael mwy o wybodaeth am yr arddangosfeydd sydd i'w gweld yn Oriel 3 

ymwelwch â'n tudalen we Beth Sydd Ymlaen. 

Archifau 
Mae Archifau ac Astudiaethau Lleol Wrecsam yn lle gwych i ddarganfod mwy am hanes y 

cymunedau ym Mwrdeistref Sir Wrecsam a'r cyffiniau. Wrth i chi fynd i mewn trwy'r drws 

sy'n arwain o Oriel 1, o'ch blaen mae desg ymholiadau'r Archif a llungopïwr. Ar y chwith i chi 

mae bwrdd astudio mawr gyda chadeiriau o'i gwmpas. Mae'r wal y tu hwnt iddi wedi'i leinio 

â silffoedd wedi'u llenwi â llyfrau hanes lleol. I'r chwith i chi mae 3 chyfrifiadur y gall y 

cyhoedd eu defnyddio ar gyfer ymchwil hanes lleol. I'r dde i chi mae'r darllenydd microfiche.  

I gael mwy o wybodaeth, ewch i dudalen we'r Archifau 

Cyntedd i'r Parth Dychymyg. 
Y cyntedd byr hwn rhwng Oriel 1 a'r Parth Dychymyg yw lle rydych chi'n dod o hyd i doiledau 

cyhoeddus yr amgueddfa. 

Y Parth Dychymug 
Yng nghefn iawn yr amgueddfa mae'r Parth Dychymyg. Dyma ein gofod a ddyluniwyd yn 

arbennig ar gyfer plant dan 5 oed. Mae gan yr ystafell fwrdd a ddyluniwyd ar gyfer plant 

sydd â gemau a theganau amrywiol ar thema Wrecsam. Mae'r waliau wedi'u gorchuddio â 

lluniau lliwgar o blant yn chwarae a map sy'n cynnwys rhai o dirnodau hanesyddol enwocaf 

Wrecsam. I gael mwy o wybodaeth, ewch i'r dudalen we Dysgu. 

https://www.treftadaethwrecsam.cymru/archwylio/
https://www.treftadaethwrecsam.cymru/rhaglen/
https://www.treftadaethwrecsam.cymru/rhaglen/
https://www.treftadaethwrecsam.cymru/archifau/
https://www.treftadaethwrecsam.cymru/dysgu/

