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16 квітня 1912 року вперше в історії авіації відбувся переліт через протоку Ла-Манш на
літальному апарату, який пілотувала жінка. Це досягнення належить Гаррієт Квімбі.

Вона народилась в сім'ї фермера 1 травня 1875 р. В принципі, це практично все, що
відомо про її юнацькі роки.

В 1897 р. вона приїхала у Сан-Франциско, де розпочала працювати в якості журналіста.
Була доволі успішним фотографом, отож їй пощастило помандрувати різними країнами:
Єгипет, Мексика, Куба.

В 1903 році переїжджає в Нью-Йорк, де працює театральним критиком для Leslie's
Illustrated Weekly. В 1906 році серйозно захоплюється технікою, навіть купує собі
автомобіль.

В 1910 р. Гаррієт побувала на Міжнародному авіаційному турнірі в Балмонт-Парке на
Лонг-Айленді (Нью-Йорк). Тут вона знайомиться з льотчиком та директором льотної
школи Джоном Мойсанті та його сестрою Матільдою. Такий шанс заповзятлива жінка не
могла

прогавити.

Разом з Матільдою Квімбі пробує себе в якості пілота. Згодом, Джон гине. Але Гаррієт
це не зупинило.

1 серпня 1911 року Гаррієт Квімбі стає першою в історії авіації Америки
жінкою-пілотом, яка отримала сертифікат льотчика. Крім того, обдарована жінка стає
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режисером семи фільмів.

4 вересня 1911 року Гаррієт виконала нічний політ. А незабаром Гаррієт в парі з
Матильдою здійснили перший в історії авіації переліт жінок-пілотів через Мексику.

Далі за мету перед собою Квімбі поставила переліт через ла-Манш. Для цього вона
орендувала моноплан Блеріо-ХІ та перевезла його в Англію.

2 квітня 1912 року Елеонора Трехоук стала першою в історії авіації жінкою, яка
побувала над Ла-Маншем. Але тільки в якості пасажирки. Тоді за кермом літака був
британець Густав Хамель. Він скептично поставився до спроби Квімбі самій перелетіти
Ла-Манш. Навіть запропонував їй одягти її костюм та виконати політ замість неї. Однак
це не було в характері Квімбі. Вона тільки попросила Хамеля, щоб той навчив її
користуватися компасом.

16 квітня 1912 року близько 5-ї ранку на літаку "Блеріо" Гаррієт Квімбі стартувала із
Дувра. Її політ тривав 59 хв. Вона приземлилася на пляжі в 40 км від Кале. Тоді про її
досягнення дізнались мало - його перекрила загибель "Титаніка", яка трапилась на день
раніше.

Однак, на жаль, це була остання весна в житті Гарієт Квімбі. 1 липня 1912 року в якості
учасника Третього щорічного Бостонського зібрання авіаторів на двомісному літаку
Блеріо разом з організатором даного зібрання Уїльямом Уїллардом піднялась в повітря.
Що цікаво, жінка отримала сертифікат учасника даного зібрання, але само зібрання
санкціоновано не було. На висоті 450 м літак несподівано різко кинуло. Пілот та пасажир,
які не користувались прив'язними ременями, випали з літака.

Гаррієт Квімбі похована 4 липня на кладовищі Вудлоун, що в Нью-Йорку. Наступного
року її переховали на кладовище Кенсіко.
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