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Доўгай дарогай ішоў ты да волі,
Мужна цяжкія нястачы цярпеў,
У барацьбе не здаваўся ніколі,

Годнасць заўсёды захоўваць сумеў.
Прыпеў.

Радуйся будням, з надзеяй бадзёра
І непахісна ступай па жыцці,
Слаўся, Карэлічы, любы наш горад,
Вечна на вольнай зямельцы расці.
Ты неаднойчы гарэў, руйнаваўся,
Верыў, наступяць святлейшыя дні,
Смела на ногі свае падымаўся,
Сёмую сотню гадоў размяніў.
Прыпеў.

Сёння мы мірна з табою танцуем,
Поспехам рады, здабыткам любым,
А як спатрэбіцца, не пашкадуем
Сілы і волю тваю адстаім.
Прыпеў.

Карэлічы маюць свой сцяг і герб
Спецыяльнымі
рашэннямі
сесіі
раённага
Савета
і раённага выканаўчага камітэта былі адобраны
эталоны сцяга і герба (распрацаваны праекты палажэнняў аб
іх) г. п. Карэлічы, якія з’яўляюцца сімваламі гарадскога пасёлка
і валодаюць афіцыйным статусам.
Герб і сцяг г. п. Карэлічы, як афіцыйныя сімвалы, прайшлі
геральдычную экспертызу ў геральдычным савеце пры
Прэзідэнце РБ і атрымалі станоўчую ацэнку экспертаў і
заснаваны Указам Прэзідэнта РБ № 590 ад 1 снежня 2004 года.
Выраб герба і сцяга ва ўсіх выпадках ажыццяўляецца з
дазволу раённага выканаўчага камітэта.

ГЕРБ

Герб уяўляе сабой “іспанскі” шчыт, на блакітным полі
якога размешчаны два залатыя паясы. На іх сегментарна
размешчаны сем блакітных кветак ільну на зялёных
кветканожках (чатыры кветкі на верхнім поясе, тры — на
ніжнім). Тым самым сімвалізуючы не толькі нацыянальныя
традыцыі рэспублікі, але і нашага рэгіёна, нашай мясцовасці.

Кветкі льну — гэта не толькі наша мінулае, але і
сучаснасць, і будучыня льнаводства было і застаецца адной з
асноўных галін.
Аснову
эканомікі
раёна
складае
сельскагаспадарчая
вытворчасць, а льноводства было і застаецца адной з
асноўных галін. З васьмі Герояў Сацыялістычнай Працы, якія
праславілі раён, 4 — атрымалі званне Героя за поспехі ў
павышэнні вытворчасці і нарыхтоўцы льну. У аснову праекта
герба быў пакладзены факт існавання з сярэдзіны 18 ст. ў
Карэлічах прыватнаўласніцкай мануфактуры па вытворчасці
габеленаў, заснаванай Міхаілам Казімірам Радзівілам
(Рыбанькай), а таксама ручнікоў і паясоў, якія надалі
вядомасць мястэчку, а кветкі лёну сімвалізуюць пастаянства,
пераемнасць традыцый, а таксама сведчаць аб творчых і
працоўных дасягненнях Карэліччыны.
Варта адзначыць, што ў геральдыцы кожны колер
металаў і эмалей маюць глыбока сімвалічны сэнс. Так
“золата” азначае багацце, сілу, вернасць, чысціню,
пастаянства ; блакітная эмаль (колер) — веліч, прыгажосць і
яснасць.

Сцяг

Сцяг сугучны з гербам не толькі каляровай гамай,
складаючай яго, але і дзвюма паралельнымі лініямі жоўтага
колеру на блакітным палотнішчы. Яны перадаюць тую ж
ідэю “залацістага” пояса, што і ў сцягу.

Аўтар герба і сцяга М. М. Ялінская, мастак А. В. Леўчык.

