
Anna Lewicky was born in New York City and raised in the Ukrainian community, 
attending Ukrainian School and joining Plast in Passaic, New Jersey.  Ms. Lewicky 
moved to Philadelphia to pursue her undergraduate degree at The Wharton School 
of the University of Pennsylvania, graduating with a BS in Economics. After working 
for Citibank in New York City, Ms. Lewicky returned to Philadelphia and earned her 
MBA from Wharton. Ms. Lewicky has held various development positions at several 
local nonprofits, including the Philadelphia Education Fund and the Cradle of Liberty 
Council, Boy Scouts of America. Prior to her nonprofit career, Ms. Lewicky worked at 

SEI Investments, an asset-management firm, holding increasingly senior positions.  From 2012 to 2013, Ms. 
Lewicky was a member of the Supervisory Committee of the Ukrainian Selfreliance Federal Credit Union and 
for the past nine years she has been a member of the Board of Directors.

Ms. Lewicky has been a lifelong member of Plast, where she was “Hnizdovij” for the Philadelphia “novaky” from 
2007-2010 and held the position of Treasurer for Philadelphia “Novatstvo” from 2007 – 2014. Ms. Lewicky also 
served on the Board of the Ukrainian Heritage School from 2009-2016, where she served as Treasurer from 
2009-2012.  Ms. Lewicky also served as Treasurer for Svitlychka from 2004-2007. 

Пані Левицька народилася в Нью-Йорку, зростала в українській громаді, відвідувала українську школу 
і вступила до Пласту в Пасейку, Нью-Джерсі. Пані Левицька переїхала до Філадельфії, щоб навчатись 
на факультеті Wharton School of the University of Pennsylvania, де здобула ступінь бакалавра економіки. 
Після закінчення роботи в Citibank у Нью-Йорку пані Левицька повернулася до Філадельфії і отримала 
ступінь магістра МВА у Wharton. Пані Левицька обіймала різні посади в кількох місцевих неприбуткових 
установах, серед них Philadelphia Education Fund та Cradle of Liberty Council, Boy Scouts of America. До своєї 
кар’єри в сфері неприбуткових установ пані Левицька працювала в SEI Investmentі, фірмі з керування 
активами, обіймаючи дедалі вищі посади. З 2012 по 2013 рік пані Левицька була членом Контрольної 
комісії Української Федеральної Кредитної Кооперативи «Самопоміч», а впродовж останніх дев’яти років 
—членом Ради Директорів.

Пані Левицька з юних років була членом Пласту, зокрема Гніздовою для Новаків Філадельфії з 2007 по 
2010 роки. Працювала на посаді скарбника у Новацтві Філадельфії з 2007 по 2014 роки, була членом 
Дирекції Нашої Рідної Української Школи з 2009 по 2016 роки, де так само працювала скарбником з 2009 
по 2012 роки. Пані Левицька також була скарбником «Світлички»  з 2004-2007.

The Nomination Committee presents the following Candidates for the 
Board of Directors at the Annual Meeting of UKRFCU on April 28, 2022
Номінаційний комітет пропонує таких кандидатів до Ради Директорів

на загальних річних зборах Кредитівки 28 квітня 2022 року


