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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA STYPENDYSTÓW-STAŻYSTÓW NA LATA 

2021–2023  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś nowych stypendystów-stażystów w swojej 
administracji na lata 2021–2023.  
  
„Stypendyści-stażyści odgrywają ważną rolę w administracji stanu Nowy Jork, 
zwiększając jej poziom zróżnicowania pod względem pochodzenia i doświadczenia. 
Podobnie jest w przypadku tej grupy, której pasja z pewnością przyczyni się do 
dalszych postępów naszego stanu” – powiedziała gubernator Hochul. „Program 
Empire State Fellows przygotowuje kolejne pokolenie utalentowanych liderów do 
kariery w służbie publicznej. Liczę na udaną współpracę z grupą 2021–2023 i dobre 
wyniki w służbie na rzecz naszych mieszkańców”.  
  

Shaquan Huntt otrzymał stypendium stażowe im. Careya Gabaya. Jest to 
pełnoetatowy program stażowy utworzony na cześć Careya Gabaya, byłego 
młodszego radcy prawnego w biurze gubernatora, który zginął w 2015 r. w wyniku aktu 
przemocy z użyciem broni. Pan Huntt będzie współpracował bezpośrednio z radcą 
prawnym gubernatora i jego personelem w takich kwestiach jak zapobieganie 
przemocy, równość ekonomiczna i rozwój społeczności – czyli w obszarach polityki, 
którymi przez całą swoją karierę zajmował się Carey Gabay. Podobnie jak Carey 
Gabay, pan Huntt jest oddany służbie publicznej, a jego działania cechują się 
uczciwością oraz życzliwością, które były także cechami Gabaya. Po ukończeniu 
studiów Shaquan Huntt pracował jako wolontariusz AmeriCorps w Harlemie, gdzie miał 
okazję zrozumieć, z jakimi wyzwaniami często borykają się marginalizowane 
społeczności, zwłaszcza dzieci. Teraz zamierza wykorzystać swoje umiejętności 
prawnicze, aby poprawić sytuację tych społeczności. Pan Huntt pracował jako partner 
w Wilson & Chan LLP oraz Harris Beach PLLC, a także jako stażysta w Federal 
Defenders of New York. Uzyskał tytuł licencjata filozofii i psychologii w Colby College 
oraz tytuł doktora prawa w Fordham University School of Law.  

  
Jenna Frasier otrzymałx stypendium stażowe LGBTQ im. Edie Windsor, Marshy P. 
Johnson i Sylvii Rivery. Stypendium stażowe LGBTQ stanu Nowy Jork zostało 
utworzone w celu wspierania bieżących działań w Biurze Dyrektora ds. Różnorodności. 
Jest ono przyznawane co dwa lata osobie, która wykazała się zaangażowaniem na 
rzecz sprawiedliwości społecznej, osiągnięciami w pracy nad równym traktowaniem, 
prawami obywatelskimi i różnorodnością oraz kwestiami sprawiedliwości i integracji 



osób LGBTQ, a także silnym zainteresowaniem karierą w służbie publicznej. 
Stypendium nosi imię liderek środowisk LGBTQ, które swoją odwagą, nieustępliwością 
i wytrwałością zwiększyły poziom edukacji społeczeństwa w kwestii osób LGBTQ i 
doprowadziły do trwałych zmian w społeczności LGBTQ: Edie Windsor za działania 
informacyjne i wysiłki na rzecz zniesienia federalnej ustawy o obronie małżeństwa oraz 
Marshy P. Johnson i Sylvii Rivery za przewodzenie ruchem na rzecz społeczności 
transpłciowej w stanie Nowy Jork. Jenna Frasier jest nauczycielem jogi i pracownikiem 
socjalnym, którego pasją jest współtworzenie przestrzeni uzdrowienia i wyzwolenia. 
Pomagałx w zbieraniu funduszy i opracowaniu strategii cyfrowej w I Challenge Myself, 
organizacji zajmującej się rozwojem umysłowym, fizycznym i duchowym, która 
wprowadza uczniów szkół publicznych w Nowym Jorku w świat kolarstwa 
wytrzymałościowego. Byłx również trenerem młodzieżowego klubu kolarskiego 
LGBTQ+, Fearless Flyers. Wcześniej Jenna Frasier uczyłx jogi w szkołach 
podstawowych w południowym Bronksie i Harlemie oraz pomagałx w organizowaniu 
grup społecznych dla nastolatków w Nowym Jorku, promujących zachowania 
antyrasistowskie. Jenna Frasier uzyskałx tytuł licencjonowanego pracownika 
socjalnego w Silberman School of Social Work w Hunter College oraz licencjat z 
dziennikarstwa na Northwestern University.  
  

Poniższe osoby otrzymały stypendia stażowe w programie Empire Fellows na lata 
2021–2023. Empire State Fellows to pełnoetatowy program szkoleniowy dla liderów, 
który przygotowuje następną generację utalentowanych specjalistów do kariery 
politycznej w stanie Nowy Jork. Polega on na bezpośrednim zaangażowaniu 
stypendystów w pracę administracji stanowej. Każdy stypendysta współpracuje 
bezpośrednio z komisarzem, zastępcą komisarza lub inną osobą odpowiedzialną za 
kształtowanie polityki na wysokim szczeblu. Stypendyści pracują w urzędach lub 
agencjach stanowych, takich jak Biuro Pomocy Dzieciom i Rodzinom, Departament 
Stanu, Departament Pracy czy Departament Ochrony Środowiska, lub w Izbie 
Wykonawczej Biura Gubernatora (Executive Chamber). Dzięki przydzielonym 
zadaniom stypendyści mają niepowtarzalną okazję współpracować z urzędnikami 
wyższego szczebla i uczestniczyć w procesie kształtowania polityki stanowej.  
  
Leo Matteo Bachinger został stypendystą Empire State. Pan Bachinger będzie 
pracował przy projektach realizowanych przez Biuro ds. Zmian Klimatycznych w 
ramach Departamentu Ochrony Środowiska stanu Nowy Jork. Przed dołączeniem do 
programu Empire State Fellows Leo Bachinger był założycielem i dyrektorem ds. 
polityki i spraw legislacyjnych organizacji zajmującej się prawami rdzennych 
mieszkańców, sprawiedliwością środowiskową i zagospodarowaniem przestrzennym. 
W tym czasie współpracował z rdzennymi mieszkańcami, stanowymi i krajowymi 
organizacjami chroniącymi przyrodę, lokalnymi interesariuszami oraz samorządami 
lokalnymi w stanie Nowy Jork. Pracował również przy kilku kampaniach politycznych 
na szczeblu lokalnym i federalnym, m.in. jako stażysta ds. polityki i komunikacji, 
dyrektor terenowy oraz menedżer kampanii. Jego zainteresowanie polityką publiczną 
wynika z pilnej potrzeby wprowadzenia sprawiedliwych, solidnych i zrównoważonych 
rozwiązań klimatycznych, które będą służyły wszystkim mieszkańcom stanu Nowy Jork 
i nie tylko. Pan Bachinger rozpoczął karierę jako dziennikarz w Austrii, po czym podjął 



pracę w wiedeńskim Instytucie Socjologii Prawa i Kryminologii jako analityk ds. polityki 
i koordynator kontaktów z austriackim rządem federalnym. Leo Bachinger ma tytuł 
licencjata socjologii oraz magistra w dziedzinie nauki, techniki i społeczeństwa 
Uniwersytetu Wiedeńskiego (Austria), a także tytuł doktora studiów nad nauką i 
techniką Rensselaer Polytechnic Institute. Jego badania koncentrowały się na 
zagadnieniach sprawiedliwości w kontekście zmian klimatycznych. W swojej pracy 
doktorskiej pan Bachinger zajmował się adaptacją do zmian klimatycznych w polityce i 
praktyce w perspektywie międzynarodowej.  
  

Nicole Jean Christian została stypendystką Empire State. Pani Christian będzie 
pracowała przy projektach realizowanych przez Biuro ds. Planowania, Rozwoju i 
Infrastruktury Społecznej w ramach Departamentu Stanu w stanie Nowy Jork. Nicole 
Christian jest sprawdzoną specjalistką w dziedzinie rozwoju gospodarczego, mającą 
na swoim koncie udane realizacje projektów rewitalizacji centrów miast w całym 
regionie, a w szczególności na Long Island. Zajmowała stanowiska kierownicze w 
zakresie rozwoju gospodarczego na szczeblu miejskim, lokalnym i federalnym, 
pracując w Nowym Jorku, Waszyngtonie i na Long Island. Pomagała firmom i 
samorządom lokalnym w realizacji inicjatyw dotyczących rozwoju gospodarczego 
poprzez pozyskiwanie dotacji i zachęt podatkowych i oferowanie strategicznego 
doradztwa w całym procesie planowania. Udało jej się pozyskać szereg dotacji (ponad 
20 mln USD na inwestycje publiczne), które pomogły w utworzeniu tysięcy lokalnych 
miejsc pracy, ochronie zatoki Long Island Sound i przekształceniu okolic śródmiejskich 
Long Island. Była stypendystką programu Presidential Management Fellow (PMF) z 
2001 r. oraz National Network for Environmental Management Studies (NNEMS) z 
1999 r. Pani Christian ma tytuł BBA z Marymount University, MPA z George Mason 
University ze świadectwem ukończenia studiów w zakresie zarządzania organizacjami 
non profit i jest doktorantką na Wilmington University. Od ponad 10 lat wykłada jako 
adiunkt na studiach MPA i MBA na Long Island University. Jej pasją jest taniec 
towarzyski.  
  
Shanleigh Corrallo została stypendystką Empire State. Pani Corrallo będzie 
pomagać w realizacji programu pomocy byłym więźniom w powrocie do normalnego 
życia w Departamencie Stanu w stanie Nowy Jork. Shanleigh Corrallo ma 
doświadczenie w pracy dla instytucji rządowych, takich jak Biuro Pomocy 
Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnością stanu Nowy Jork czy Departament 
Mieszkalnictwa i Budownictwa Miejskiego USA. Pracowała także dla SUNY. Brała 
udział w finansowanych z dotacji projektach i programach dotyczących polityki 
zdrowotnej, systemu sądownictwa i okręgów szkolnych jako ewaluator ds. MWBE, a 
także jako specjalista ds. analiz politycznych dla fundacji zdrowotnych w regionie 
Western New York. Najbardziej dumna jest z doświadczenia zdobytego podczas 
uczenia historii Ameryki uchodźców i osób przebywających na zwolnieniu 
warunkowym. Skłoniło ją to do podjęcia pracy związanej z reformą wymiaru 
sprawiedliwości i wspieraniem procesu powrotu do życia w społeczeństwie. 
Historyczne wykształcenie i wcześniejsze doświadczenia zawodowe – bezpośrednio z 
grupami społecznymi, którym chce służyć – pozwalają jej spojrzeć na wspomniane 
kwestie z unikatowej perspektywy. Pani Corrallo uzyskała tytuł doktora historii na 



Uniwersytecie w Buffalo w 2020 r. i jest badaczką historii ruchu Black Power. Jej praca 
doktorska koncentruje się na historii dwóch ważnych organizacji Black Power w stanie 
Nowy Jork: Build Unity, Independence, Leadership and Dignity (BUILD) z Buffalo oraz 
Freedom, Integrity, God, Honor, Today (FIGHT) z Rochester. Shanleigh Corrallo 
uzyskała również tytuł magistra na studiach interdyscyplinarnych ze specjalizacją z 
historii i socjologii/kryminologii na Niagara University.  

  
Chelsea De Jesus została stypendystką Empire State. Pani De Jesus będzie 
pomagać w realizacji projektów w ramach departamentu ds. okręgów wyborczych Izby 
Wykonawczej, koncentrując się na sprawach kobiet. Ma doświadczenie w działalności 
na rzecz społeczności i polityki publicznej, pracowała dla wielu organizacji zajmujących 
się równością płci (m.in. dla Vera Institute of Justice) oraz jako stażystka w Biurze 
Burmistrza Nowego Jorku w Komisji ds. Równości Płci. Zainteresowanie rolą kobiet w 
administracji skłoniło ją do przedstawienia propozycji badań w trakcie wydarzenia 
Northeast Conference on Public Administration na temat niedostatecznej reprezentacji 
kobiet w instytucjach stanu Nowy Jork. Przez dwie kadencje pełniła funkcję prezesa 
Stowarzyszenia Administracji Publicznej Uniwersytetu Long Island i zdobyła nagrodę 
Prezesa Roku 2020. Jako imigrantka pochodzenia latynoskiego w pierwszym 
pokoleniu jest zaangażowana w działania mające na celu zwiększenie liczby kobiet na 
stanowiskach w administracji i urzędach – zwłaszcza kobiet kolorowych. Chelsea De 
Jesus rozpoczęła karierę jako dziecięca opiekunka środowiskowa i działała jako 
starsza siostra w programie Big Brothers Big Sisters. Uzyskała tytuł licencjata w 
dziedzinie interdyscyplinarnych nauk społecznych na University of South Florida. 
Interesuje się malowaniem, pisaniem i naturą.  
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