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Richard von Falkenhayn urodził się 7 marca 1897 roku w miejscowości Wronczyn (obecnie:
wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie
Pobiedziska). Zmarł 10 października 1970 roku w Berlinie.

Rodzice

Nieprawdziwe są informacje jakoby Richard był synem generała Ericha von Falkenhayna.
Rodzice Richarda to Horst von Falkenhayn (urodzony 6 czerwca 1870 r. w Hedwigshorst,
dzisiaj: Chomętowo, wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie
nakielskim, w gminie Szubin; zmarł 22 listopada 1941 roku w Berlinie) i
Anna von Falkenhayn
(z d. Herwarth von Bittenfeld, urodzona 11 marca 1874 w Bonn, zmarła 6 grudnia 1945 r. w
Berlinie). Rodzice Richarda wzięli ślub 7 maja 1896 roku.
Ojciec Richarda był posiadaczem ziemskim , służył również w armii, dosłużył się stopnia
majora (Grenadier zu Pferd Regiment „Freiherr von Derfflinger“ (Neumärkisches) Nr. 3 - 3 Pułk
Grenadierów Konnych im. Barona von Derfflingera (Nowomarchijski)).
Dziadek Richarda, również Richard żyjący w latach 1831-1900 także był posiadaczem
ziemskim. Został pochowany (podobnie jak jego żona Wanda von Falkenhayn z d.Kundler
(1837-1898) w miejscowości Pudewitz (obecnie Pobiedziska – miasto w woj. wielkopolskim, w
powiecie poznańskim; kilka kilometrów od Wronczyna)

Małżeństwa
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4 lipca 1923 roku Richard poślubił przyjaciółkę z lat młodości Benitę von
Zollikofer-Altenklingen
(Benita
była już rozwódką po krótkim małżeństwie). Małżonkowie mieszkali w Berlinie przy Lützowufer
2. Od momentu wypadku Richarda żyli bardzo skromnie.
Gdy do Berlina przybył Jerzy Sosnowski odnowił kontakty z Richardem (znali się torów
wyścigów konnych). Po pewnym czasie żona Richarda, Benita, została kochanką Jerzego
Sosnowskiego. Pomimo tego małżonkowie pozostawali w dobrych relacjach. Formalny rozwód
wzięli 18 grudnia 1930 roku
W 1931 roku Richard ożenił się po raz drugi. Jego żoną została Maria Roos (urodzona 7 lipca
1904 r. zmarła 25 sierpnia 1996 r.). 19 lutego 1940 r. w Berlinie urodził się syn Richarda i Marii Falko von Falkenhayn.

Richard von Falkenhayn podczas I wojny światowej i po wojnie służył w Reichswehrze. Był
zapalonym kawalerzystą, uczestnikiem zawodów jeździeckich. Jego karierę przerwał wypadek
na torze wyścigów konnych. Od tego czasu musiał utrzymywać siebie i rodzinę z niewielkiej
renty.

Szpieg
Richard von Falkenhayn był agentem polskiego wywiadu. Został zwerbowany przez Jerzego
Sosnowskiego. W kartotekach polskiego wywiadu figurował pod numerem 2102 "In.3".
Dostarczał Jerzemu Sosnowskiemu m.in. sprzedawane w zamkniętej dystrybucji książki o
tematyce wojskowej. Po rozbiciu siatki szpiegowskiej Sosnowskiego został aresztowany 28
lutego 1934 r. Po kilkunastu dniach (11 marca 1935 r.) został zwolniony. Ponownie aresztowany
został po zdobyciu przez hitlerowców akt polskiego wywiadu w Forcie Legionów. Tym razem
przebywał w areszcie prawie rok (od 18.12.1939 do 18.10.1940). Nie można mu było jednak
udowodnić udziału w czynie przestępczym. Dlatego też 3 maja 1941 Sąd Wojenny Rzeszy
zawiesił prowadzone przeciwko niemu postępowanie.

Richard von Falkenhayn zmarł 10 października 1970 roku. Został pochowany w rodzinnym
grobowcu na cmentarzu Alter St.-Matthäus-Kirchhof przy Großgörschenstraße 12 w Berlinie
(kwatera Q-W-70).
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