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Historyk, regionalista. W badaniach naukowych specjalizujący się w zakresie
heraldyki i sfragistyki czyli nauki o pieczęciach oraz dziejów wczesnonowożytnych XVI-XVIII wieku.
Absolwent historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. W 1990
obronił rozprawę doktorską, a w 1999 r. odbył kolokwium habilitacyjne na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu.
Od 2000 r. profesor WSP w Zielonej Górze, a od 2001 r. Uniwersytetu
Zielonogórskiego. W latach 2000-2002 zastępca dyrektora Instytutu Historii
UZ, następnie od 2002 r. do 2005 r. dyrektor Instytutu Historii UZ. Od 2000 r.
kierownik Zakładu Historii Polski i Powszechnej XVI-XVIII wieku oraz Pracowni
Heraldycznej działającej w ramach Instytutu Historii UZ. Od roku 2005 jest
dziekanem Wydziału Humanistycznego UZ.
Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych, w tym pięciu monografii
i dwunastu redakcji prac zbiorowych. Główny obszar zainteresowań badawczych dotyczy dziejów nowożytnych pieczęci szlacheckich, cechowych, miejskich i różnych instytucji od XVI wieku po dzień dzisiejszy.
W zakresie badań heraldycznych autor licznych publikacji dotyczących herbów miejskich, szlacheckich, kościelnych. Jest również twórcą ponad 20 herbów dla samorządów, między innymi herbu i flagi województwa lubuskiego,
herbów powiatów i gmin. Jest autorem wielu ekspertyz dotyczących poprawności znaków firmowych.
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Zainteresowania dziejami wczesnonowożytnymi związane są głównie z historią regionalną ze szczególnym uwzględnieniem historii
miast. Jest autorem, redaktorem
licznych monografii historycznych
miast, między innymi: Świebodzina, Bytomia Odrzańskiego, Nowego
Miasteczka, Sławy, Międzyrzecza.
Ważny obszar badawczy stanowi
również historia rodzin szlacheckich na Śląsku
Członek Polskiego Towarzystwa
Heraldycznego oraz kolegiów redakcyjnych regionalnych czasopism
i towarzystw naukowych. Wypromował czterech doktorów i sprawuje opiekę naukową nad czwórką
kolejnych doktorantów.
Najważniejsze publikacje:
Herby i tytuły. Pieczęć szlachecka
w księstwie głogowskim (XVI - XVIII
wieku), Warszawa 2009
Treści symboliczne herbów miejskich na Śląsku, Ziemi Lubuskiej
i Pomorzu Zachodnim do końca
XVIII wieku, Zielona Góra 1999
W 2009 r. laureat Lauru Naukowego
- nagrody przyznawanej za osiągnięcia naukowe.
Żonaty, ma dwie córki i kota.
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