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Urodził się 4 stycznia 1814 r. we wsi Czerwona Góra koło Opatowa. Ojciec jego był gospodarzem wiejskim. W 1837 r. Kacper ukończył Seminarium Duchowne w Sandomierzu i uzyskał święcenia kapłańskie. Po kilku latach pracy duszpasterskiej osiadł w 1844 r. w Ćmielowie jako proboszcz parafii. Ksiądz był organizatorem wszelkich form manifestacji  patriotycznych, agitował do stawiania krzyży i sypania kopców  na cześć bohaterów narodowych, sam czynił to również w Ćmielowie przy udziale rzeszy parafian. Organizował też słynne na całą Polskę odpusty na Św. Krzyżu. W październiku 1862 r. zorganizował w Świętomarzy koło Bodzentyna wielki zjazd duchowieństwa sandomierskiego, który ogłosił swoje poparcie dla organizacji narodowej „czerwonych”. Komitet Centralny chciał powołać  go do swojego składu, nie wyraził jednak na to zgody i poprzestał na funkcji naczelnika cywilnego województwa sandomierskiego. Przyjmuje się, że był autorem dwóch odezw: „Bracia włościanie” i „Rząd Polski do narodu”. Na krótko przed wybuchem powstania organizował oddział złożony z parafian ćmielowskich, którego zadaniem miało być opanowanie Opatowa. Na skutek zdrady plan ten nie powiódł się. Na plebanii u ks. Kotkowskiego odbyła się narada sztabowa M. Langiewicza, poprzedzająca wybuch powstania. 22 stycznia 1863 r opuścił parafię w obawie przed aresztowaniem i przybył do Langiewicza do Wąchocka. W tym czasie Rosjanie zrabowali plebanię, a osobiste rzeczy i pamiątki ks. Kotkowskiego spalili na rynku. Ks. K. Kotkowski odbył szlak bojowy od Wąchocka do Małogoszcza. Po bitwie małogoskiej (24.02.1863 r.) udał się do Galicji, aby zająć się dostawami broni. Został jednak aresztowany przez Austriaków i osadzony na kilka miesięcy w więzieniu. We wrześniu 1863 r. powrócił na teren województwa sandomierskiego jako pełnomocny komisarz Rządu Narodowego i współdziałał z gen. J. Hauke-Bosakiem. Z początkiem 1864 r. w Galicji wydano za nim list gończy. Po ostatecznej klęsce Polaków wyemigrował najpierw do Prus, a następnie do Francji. Był jednym z założycieli Stowarzyszenia Kapłanów Polskich na Emigracji. W 1865 r. wydał w Paryżu broszurę zatytułowaną „Duchowieństwo polskie wobec sprawy narodowej”. W tym czasie wdał się w aferę kryminalną, chcąc bowiem zdobyć fundusze na cele narodowe, pomagał fałszować rosyjskie papiery wartościowe. Co prawda Polacy dopatrzyli się w tym prowokacji carskich agentów, ale i tak ksiądz kolejne 3 lata spędził w więzieniu. Po wyjściu na wolność zamieszkał w Antwerpii (Belgia), gdzie sprawował posługę kapłańską jako skromny wikariusz. Tam też zmarł w sierpniu 1875 roku. 
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