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23-letnia Nicole Kelly, która urodziła się bez lewego ramienia, wygrywa konkurs piękności. Jest
nie tylko piękna, ale również tworzy historię. Nicole Kelly właśnie zdobyła tytuł Miss Iowa, ?za
zapierające dech w piersiach piękno i zdolności do pokonywania przeszkód życia? jak orzekli
sędziowie, kiedy została koronowana. Kelly ma tylko jedno zdrowe ramię od urodzenia. Brak
lewego przedramienia. Jej blond włosy i uśmiech zachwyciły jury konkursu.

Po intensywnej trzydniowej konkurencji 23-latka wygrała konkurs w swoim stanie i 15 września
weźmie udział w wyborach Miss America, które odbędą się w Atlantic City, gdzie jej
niepełnosprawność jest bez wątpienia jedną z ważnych kwestii. ?To było zaskakujące i
przytłaczające,? powiedziała dziewczyna do CBS. ?Chciałam pokazać ludziom, że jestem
wystarczająco dobra, aby mnie podziwiać?, dodała. Jedną z nagród konkursu przyznaną
zwyciężczyni jest stypendium w wysokości około 10.000 dolarów (ponad 7500 euro).

Mimo, iż nie boi się wyzwań, Nicole Kelly przyznaje, że nigdy nie myślała, by rywalizować w
konkursie piękności. ?Gdyby ktoś powiedział mi rok temu, że wezmę udział w konkursie o takim
charakterze, to bym się bardzo śmiała? powiedziała po otrzymaniu nagrody.

?Myślę, że to wspaniale móc pokazać i zachęcić innych niepełnosprawnych do realizacji
wszelkiego rodzaju wyzwań. To zaszczyt otrzymać tytuł i cieszę się, że ta przygoda życia
dotyka ludzkich serc? ? dodała.

Studiowała Performing Arts na Uniwersytecie w Lincoln w Nebrasce, który ukończyła w maju
2012 roku. Jej marzeniem jest praca w teatrach na Broadwayu. Była już stażystką w Nowym
Jorku latem ubiegłego roku. ?Kiedy dorastałam, nauczyłam się przy pokonywaniu mojej
niepełnosprawności być ekstrawertyczną. Przyzwyczaiłam się do tego, jak ludzie patrzą na
mnie? powiedziała Kelly na stronie konkursu. ?Uprawiałam sporty takie jak baseball, taniec i
nurkowanie, aż znalazłam swoją pasję, którą jest scena.?

Inne stany również robią krok w stronę tolerancji ludzi niepełnosprawnych, psychicznie lub
fizycznie. Na początku 2013 roku Alexis Wineman z Montany została pierwszą autystyczną
uczestniczką konkursu piękności.
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