У кімнатах на першому поверсі представлені скульптури, колекції європейського
живопису та декоративно-прикладного мистецтва, а також цінна історична зброя.
Всього понад 600 експонатів.
Найважливішою частиною галереї шедеврів живопису є галерея
Лянцкоронських.
В галереї представлено 37 експонатів, котрі у 1994 році подарувала
королівському замку у Варшаві, проф. Кароліна Лянцкоронська, остання спадкоємиця
аристократичного роду, яка протягом двох століть зібрала у своєму віденському палаці
одну з найбільших приватних колекцій творів мистецтва в Європі. Особливо важливими
є 15 робіт з колишньої колекції короля Станіслава Августа XVIII століття, проданих його
спадкоємцями після смерті монарха.
Безсумнівною перлиною цієї колекції є два портрети Рембрандта ван Рейна,
одного з найвидатніших художників в історії європейського мистецтва, це: «Дівчина в
картинній рамці» та «Вчений за робочим столом». Вони є одними з найцінніших картин
у Польщі.
Також слід виділити інші живописні роботи, які експонуються у галереї
шедеврів живопису: «Адам і Єва» з майстерні Лукаса Кранаха, «Курець і п’яниця»
Адріана ван Остаде, «Марія Магдалена» Пітера ван Ліндта, «Морська буря» або
«Натюрморт зі скрипкою» Людольфа Бакхейзена, малярські аксесуари та автопортрет
Корнеліса Норбертуса Гейсбрехтса.
Окрему партію експонатів становлять зібрані у галереї твори декоративного
мистецтва, відібрані з колекцій Замку та фундації імені Цехановецьких: свічники,
чашки, кухлі, столовий посуд, годинники, дрібнички та ювелірні вироби. Одним із
найцінніших предметів цієї групи є сапфіровий блискучий медальйон із зображенням
Станіслава Августа – один із королівських дарів часів останнього короля Речі
Посполитої.
Важливим сегментом Галереї є також постійна експозиція історичної зброї –
холодної, вогнепальної та захисної XVII – XVIII століть. Колекція творів мистецтва в
Королівському замку постійно поповнюється. Серед останніх надходжень картин:
«Богоматір на престолі з Дитям в оточенні святих» Таддео Гадді, «Матері Божої з
дитям» Росселло ді Якопо Франчі, «св. Іоанн Хреститель» Баттістелло Караччоло.
Галерея шедеврів живопису також служить як виставковий простір для тимчасових
виставок. Нині тут експонується картина Паоли Учелла «Мадонна з немовлям», що
експонується серед п’яти зображень мадонн із замкової колекції італійських майстрів
середньовіччя та раннього Відродження.
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